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Neseniai šioje vietoje esa
me pareiškę ALT sekretoria
to nepakankamą atsidėjimą, 
mūsų laisvės kovų vadų mar
šruto planą beruošiant. Į tai 
atsakė “Naujienos,” prikiš- 
damos, kad mes nežinoję są
lygų, kuriose tas planas teko 
ruošti. “Naujienas” užtikri
name, kad mes visas tas są
lygas žinojome. Ir vis dėlto 
sekretoriatui priekaištą da
rome. Čia diskutuojama ne 
mūsų laisvės kovų principai, 
ne mūsų vadų atvykimo idė
ja, ne mūsų vieningumo rei- Į 
kalas, kas šiandieną kiekvie-! 
nam lietuviui yra savaime1 
aišku ir nediskutuotina, bet: 
sekretoriato, kaip organiza-1 
toriaus, klaidos, kurių jis tu
rėtų ateity vengti. Nėra ko 
bijotis viešai šį reikalą pa
liesti, kaip kad mano “Nau
jienos.”

• * •
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BRANGIOJ LIETUVOJ
Germanto ežeras. Vienas gražiausių ežerų Žemaitijoje

i
Taksiu streikas 

New Yorke Pas i rašė Svarbų Paktą
Beveik visą savaitę strei

kavo New Yorko taksi auto
mobilių šoferiai. Apie 12,000 
automobilių stovėjo garažuo-1 Vienas pranešėjas iš Pran- 
se. Tik apie 1,000 jų neeilai- cūzijos valdžios sluoksnių pa- 

r ; reiske, kad Maskva tun apie

Tik 4 milijonai NEPAPRASTAS AKTAS
Į Washingtoną susirinko i šalims protesto raštus dėl su- 

.,0x^0, 12 užsienių ministerių. Jie' sitarimo. Sovietai kaltina šu
kė streiko — važinėjo. 4,000,000 komunistų Marshal-1 pasirašė Atlanto susitarimo 

Buvo ir incidentų. Šoferius, lio plano apimamuose kraš- i aktą. Dalyvavo: JAV, Angli- 
kurie nesilaikė streiko ir va- tuose. Marshallio planas, kaip jos, Prancūzijos, Kadanosjs- 
žinėjo, pradėjo puldinėti strei žinome, apima 19 kraštų, su landijos, Italijos, Olandijos, 
kuojantieji. Keli buvo apdau- 285,185,000 gyventojų. j Danijos, Portugalijos, Belgi- 
žyti ir turėjo įsikišti polici-j Taigi, Maskvos gąsdinimas! LnkHembimro ir Norve- 
ja. Jau pirmomis streiko die- pasaulio savo tarnais Vaka- 
nomis buvo nuteista per 16 rų pasaulyje yra perdėtas, 
streikininkų po 10 dienų ka- Maskvai atsidavusių tarnų 
lėti už prievartos vartojimą santykis su visu gyventojų 
prieš dirbančius. 3,000 gink- skaičiumi, kaip matome, yra 
luotų policininkų saugojo labai mažas. “Ši žvėris netiek 
gatves, kuriomis važinėjo ne- kanda, kiek rėkia,” — pareiš-

jos, Luksemburgo ir Norve
gijos užsinio reikalų ministe
rial. Kiekvienas jų pasirašė 
šį nepaprastą aktą savo ša-, 
lies vardu.

Atlanto susitarimas yra 
nuo komunistnės diktatūros 
laisvų kraštų karinė sąjunga.

sitarimo dalyvius, prikišdami 
jiems laužymą ankstyvesnių 
sutarčių, Jungtinių Tautų or
ganizacijos konstitucijos. 
Taip pat prikišama, kad šis 
susitarimas yra pasaulio stū
mimas į karą.

Pirmoji šį rusų protestą 
atmetė Anglija. Paskui sekė 
JAV. Amerikos vyriausybė 
pareiškė, kad sovietai nepri
valo bijoti niekieno užpuoli
mo, jei tik jie nieko nepuls.

“Naujienoms,” o taip pat ir 
ALT sekretoriatui, žinotina, 
kad minėtas maršruto pla
nas nebuvo net praneštas ALT 
skyrių valdyboms. Jos, tos 
valdybos, turi tik iš laikraš
čių paskaitę vykdyti. Mes 
netikrinome, ar visų skyrių 
valdyboms nebuvo pranešta, 
bet nepranešimas toms, ku
rias mes žinome, jau niekuo 
nepateisinamas. Laikraštis 
lieka laikraščiu, o tiesioginis 
kontaktas centro su skyriais 
šitokiais reikalais yra būti
nas. Sekretoriatas taip pat 
turėjo žinoti, kad tokiomis 
dienomis, kaip Velykų šešta
dienis ir pirmoji diena, jo
kios prakalbos netinka. Ne 
tam laikas ir žmonių nusitei
kimas. Bet maršruto plane 
abiem mūsų svečiams abi šios I 
dienos paskirtos kalbėti. Ši
to nesusipratimo sekretoria-

Nauja Lietuvių Tarybos Valdyba
Kovo 31 d. LAIC raštinė

je, įvykusiame naujai išrink
tų New Yorko L. T. narių su
sirinkime, buvo pasiskirstyta 
pareigomis.

J. Ginkus — pirmininkas; 
J. Glaveskas ir P. Montvila 
— vicepirmin.; Dr. A. Šliu
pai tė — iždininkė; Pr. Nar
vydas — fin. sekret.; D. J. 
Averka — prot. sekret.; Br. 
Spudienė ir M. Vasil — iždo 
globėjai.

Parengimų komisiją suda
rė: M. Kižytė, adv. S. Briedis 
ir B. Spudienė. Spaudos ko- 
misijon išrinkta: red. Dr. A. 
šerkšnas, red. J. Tysliava, 

į red. M. Vasil, Ei. Jurgėlienė 
ir L. Šerkšnys.

Apkalbėta ruošimas prakal

30 d.) organizavimui planai. 
Kadangi N. Y. L. T. yra vie
tinių organizacijų sudarytas 
vienetas, tad kaipo toks, re
mia kiekvieną lietuvišką žy
gį už Lietuvos nepriklauso
mybę. Nutarta visomis prie
monėmis veikti, kad šis pa
radas būtų įspūdingas.

Užgirtas suorganizavimas 
protesto'pareiškimo prie Wal
dorf Astoria viešbučio prieš 
komunistinei propagandai su
šauktą “taikos” konferenci
ją-

Sunaikino miestelį
Milžiniški vėjai šeštadienį 

užmušė 25 asmenis Mississip-

streikuoją šoferiai. kė kalbėtojas.

KRAVČENKO LAIMĖJO BYLį
Žinomas rusų rašytojas, 

Viktoras Kravčenko, kuris 
yra parašęs garsią knygą — 
“Aš pasirinkau laisvę,” šio
mis dienomis Paryžiuje lai
mėjo savo bylą prieš pran
cūzų komunistų laikraštį, 
kuris jį apšmeižė parašyda
mas, kad Kravčenko yra “per- 
kvailas” tokią knygą parašy
ti.

Teismas pripažino, kad mi
nimas laikraščio straipsnis y- 
ra šmeižtas, ir kad Kravčen
ko yra įrodęs, kad jis yra iš
silavinęs ir sugebantis tokią 
knygą parašyti. ■

Teismo sprendimu, Claude 
Morgan, komunistinio savait
raščio “Les Lettres Fran
cais,” redaktorius, turi sumo
kėti Kravčenkai 50,000 fran
kų atlyginimo, beto sumokė
ti 100,000 frankų pabaudos ir 
10,000,000 frankų teismo iš
laidų. Taip pat laikraštis tu
ri įdėti pirmame puslapyje 
teismo sprendimą.

Ši byla Paryžiaus teisme 
tęsėsi ištisus mėnesius. Pa
sauliui ji įnešė daug šviesos 
apie Kremlių. Daug kam ati
darė akis apie Stalino žvėriš
kumą.

ĮSAp VAŽIUOTI NAMO

Jo tikslas — bendrom jėgom 
pasipriešinti bent kuriai ag
resijai pasaulyje.

Susitarimas įpareigoja 
kiekvieną susitarimo dalyvį 
padėti bent kuriam kitam to 
susitarimo dalyviui, jei šis 
būtų kariškai užpultas. Susi
tarime net pasakyta, kad visi 
dalyviai automatiškai įeina į 
karinę padėtį su užpuoliku, 
kurs užpultų vieną iš susita
rimo dalyvių.

Susitarime yra palikta at
viros durys ateity prie šios 
sąjungos prisidėti ir kitiems 
kraštams.

Tai nepaprastas aktas, ku
rio pavėsy gali būti išvengta 
karo, jeigu, žinoma, sovietai 
nepanorės imtis žygių, kol 
susitarę kraštai dar nėra ka
riškai pasirengę. Artimiausia 
ateitis parodys, kurlink įvy
kiai riedės.

Tam ir buvo daromas Atlan
to paktas, kad apsisaugojus 
nuo sovietų puolimo.

Maskva grąsina paskelbti 
visas jos ligšiolines sutartis 
su Atlanto pakte dalyvaujan
čiomis šalimis negaliojan
čias, kai tik bus šis paktas 
pasirašytas.

PERVERSMAS SIRIJOJE

Praeitos savaitės pabaigo
je Sirijos kariuomenė įvykdė 
perversmą, pašalino buvusią 
vyriausybę ir visą valdžią su
ėmė į savo rankas. Pervers
mui vadovavo gen. Husni Al- 
Ziam, Sirijos kariuomenės 
štabo viršininkas. Sudaryta 
kariuomenės vadų taryba, 
kuri yra vyriausia krašto šei- 
mninkė. Prezidentas Shukri 
Al-Rouwalty r jo ministerial 
suimti.

būtų su skyriais į tiesioginĮ 
kontaktą suėjęs.

Amerikos lietuvių tarpe 
buvo nemaža užkietėjusių ko
munistų. Tai Maskvos tarny
boje esančių lietuviškų laik
raščių ir jų organizatorių 
aukos, šitie nelaimingieji bu
vo taip stipriai sufanatizuo
ti, kad jie dažnai niekindavo 
visa tai, kas lietuviui šven
čiausia. šitie žmonės tačiau 
pradeda praregėti. Jiems akis 
pradeda atidaryti Maskvos 
darbai, kuriuos jie paskuti
niu metu gauna patirti. Ten
ka susitikti daug brolių lie
tuvių, kurie dar neseniai pū
tė į Stalino dūdą, o šiandien 
gailisi tų dienų, kada ėjo 
prieš savo brolius. Akis jiems 
atidarinėja toki įvykiai, kaip 
Amerikos darbininkijos grie
žtas nusistatymas prieš ko
munizmą, atskirų valstijų 
priimti įstatymai, kuriais sie
kiama komunistus iššluoti iš 
viešųjų darbų.

M. Krupavičiui ir V. Sidzi
kauskui. Įpareigota parengi
mų komisija sutartinai su 
valdyba šiuo reikalu rūpintis.

Pranešta ir svarstyta įvyk
siančio lojalumo parado (bal.

ma ir Arkansas valstybėse. 
Crowder miestelis, Aklaho- 
ma valstybėje, buvo visai su
naikintas. Jame gyveno virš 
300 žmonių, kurių trys buvo 
užmušti.

CHURCHILLIO KALBA

jungti pirmiau.

„ Pikietavo Beviną

Londonas

Buvo komunistų taip sufa
natizuotų čia mūsų brolių, 
kad jie net nelaimingiems sa
vo vaikams, buvusiems Lie
tuvoje, pabėgusiems nuo rau
donojo siaubo ir gyvenan
tiems Vokietijoje, atsisakė 
padėti, ragindami juos grįžti 
į Lietuvą. Bet kai vaikai, ar 
broliai, jų neklausė ir elnė 
prašyti svetimus žmones pa
dėti jiems į Ameriką atvykti, 
jie susidomėjo jų “atkaklu
mu.” Ir štai turime jau atsi
tikimų, kur didelis komunis
tų veikėjas parsitraukė duk
terį, sūnų, seserį ar brolį iš 
tremties. Užteko pagyventi 
kelias dienas kartu ir buvu
siam komunistui pasidarė 
viskas aišku. Mat, savas 
kraujas, tikri išgyvenimai, 
gryna širdis — tai ne Mask
vos apmokėti niekšai.

—Bolševikai šiaurės ledi
nuotam vandenyne surado 
naują salą ir ją pavadino 
Bolševik,

Winston Churchillis Bosto- kraštus susivienyti, kaip nie- 
ne pasakė, kad vien tik Ame- kuomet nebuvo galima jų su- 
rikos atominė bomba tesu- 
kliudė Rusijai pasaulį užval
dyti. Buvęs Anglijos premje
ras pasakė:

“Aš negaliu slėpti teisybę, 
kaip aš ją matau. Yra tikra, 
kad Europa būtų buvusi su- 
komunistinta ir
bombarduojamas prieš kurį 
laiką, jei ne atominės bom
bos Amerikoje, kurios visa 
tai sulaikė.

Churchillis pareiškė, kad 
“karas nėra neišvengiamas,” 
bet nekomunistinis pasaulis 
turi pasiruošti ginti laisvę. 
Reikia patobulinti Jungtines 
Tautas, kadangi' tai yra di
džiausia viltis išvengimui 
trečio pasaulinio karo, ir tik
ra priemonė pergyventi jį be 
pavergimo ar sunaikinimo.

Pakartodamas savo pa
smerkimą Rusijos-, jis pasa
kė, kad 13 vyrų Kremliuje, 
laikydami šimtus milijonų 
žmonių priespaudoje ir turė
dami tikslą užvaldyti pasau
lį, jaučia, kad nežiūrint kai
nos jie turi palaikyti barje
ras, ir jų piktos ir pavojin
gos politikos paaiškinimas 
yra išsilaikymas, ne Rusijai, 
bet sau. Churchillis sakė, 
Kremlius negali leisti jų val
domiems žmonėms ir civili
zuotiems Vakarams laisvai 
sueiti.

Vakarai laimi “šaltą karą” 
Europoje, bet didžiausias pra 
laimėjimas po karo yra Ki
nijos susmukimas. Jis per
spėjo, kad komunistai bando 
baime, viltimi ir nesantaika 
užvaldyti pasaulį. Anot Chur- 
chillio, komunistų spaudimas 
privertė visus laisvuosius

Į prieplauką, kur atvyko 
Anglijos užsienio ministeris 
Ernst Bevinas, susirinko apie 
500 pikietininkų, daugiausia 
žydai. Jie ėmė šaukti, kad 
Bevinas varė antižydišką po- 

I litiką Palestinoje, palaikė 
arabus. Momentą išnaudojo 
komunistai, prisidėję prie šių 
pikietininkų. Kai Bevinas 
įsėdo į automobilį, į jį pradė
jo mėtyti kiaušinius ir supu
vusius pamidorus. Policija 
suėmė du žydu, kurie turės 
atsakyti teisme už tvarkos 
ardymą. Bevinas pareiškė, 
kad ši publika jam jau seniai 
pažįstama.

Komunistų propagandistai, 
susirinkę New Yorke “tai
kos” konferencijai, norėjo 
propagandos tikslais važinėti 
po visą Ameriką ir “skelbti 
taiką.” Bet JAV valdžia at
kreipė į juos savo akį ir pa
prašė šituos ponus skirstytis 
namo, o iš užsienių atsiųstus 
— vykti į ten, iš kur atvykę. 
Visi “atstovai” pasižadėjo iš
vykti.

Teisingumo departamentas 
įsakė savo agentams įspėti 
kiekvieną “atstovą,” kad vy
žos buvo duotos tik į New 
Yorko konferenciją ir kad 
kalbėti kitose vietose jie ne
turi teisės. Konferencijos 
rengėjai siuntė Valstybės Se
kretoriui D. Achesonui pro
testo telegramas, bet tas nie
ko negelbėjo.

Išvykdami šitie komunis
tiški “mokslininkai” prunkš
tė netaip jau labai kultūriš
kus atsisveikinimo žodžius. 
Shostakovičius pasisakė, kad 
jis “linksmas grįžta namo.” 
Gerasimovas nepatenkintai, 
žiauriu tonu murmėjo, kad 
“Mes turime viešbučių Mask
voje taip jau gerų, kaip ir 
Waldorf — bet ne taip aukš
tus.” Kamarotas Hronek su-

prunkštė, kad “Aš'negyven
čiau šioje šalyje, jei ir būčiau 
kviečiamas.”

Betgi visi jie pasiėmė po 
kiek tik galėjo kartonų ciga
rečių ir išvyko su 
sunkesniais bagažais, 
jie čia buvo atsivežę.

daug 
negu

Apleido Jugoslaviją
Praeitos savaitės pabaigo

je iš Jugoslavijos sostinės 
Belgrado išvyko sovietų, 
Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos, Rumunijos ir Bul
garijos pasiuntiniai. Taigi, 
visi Stalino įsakymu.

Komunistų šaltiniai pažy
mi, kad tai yra ženklas pa
aštrėjusių santykių tarp Sta
lino ir Jugoslavijos diktato
riaus Tito, šitie reiškiniai pa
saulyje kelia didelio susirūpi
nimo. Bijoma, kad raudonie
ji šioje vietoje nepadegtų vėl 
pasaulio.

Sokolovskis ir gi į 
Maskvą

JUGOSLAVIJOJ NERAMU
Jugoslavijoje nuotaika la

bai įtempta, žmonės nervin
gi. Neramu. Bijoma, kad ko- 
minfonno suorganizuoti ko
munistų valdomi kaimyniniai 
kraštai nepradėtų sukilimą 
Jugoslavijoje. Krašte paste
bėta labai daug svetimšalių 
iš kaimyninių kraštų. Ir vis 
jauni vyrai, tinką karo tar
nybai. Manoma, kad tai spe
cialiai siųsti komunistai, ku
rie turi specialius uždavinius. 
Sąryšy, su šituo, įsakyta sve
timšaliams registruotis poli
cijoje.

Jugoslavija šiuo metu liko 
viena sovietinėje jūroje. Iš 
visų pusių apsupta Maskvos 
pavergtų kraštų, kuriuose

valdo Stalinui atsidavę žmo
nės. Tai daro Titui ypatingai 
sunkią padėtį, žinant bolše
vikų darbus iš praeities, nie
kam nėra netikėtina, kad 
Jugoslavijon gali prasidėti 
žygis. Tito ir pati Jugoslavi
ja pasirengę gintis.

vy-Lenkijos komunistinė 
riausybė sustabdė veikimą 
visų užsienio labdarybės or
ganizacijų, kurios šelpė Len
kijos gyventojus.

Lenkai, mat, kaip sovietai, 
bijosi, kad svetimtaučiai, va
žinėdami po jų kraštą, nepa
matytų, koks yra komunistų 
“rojus.” , < • •

Maršalas V. D. Sokolovs
kis, Sovietų karo pajėgų va
das Vokietijoje, iš šitų parei
gų atšauktas ir paskirtas ka
ro ministerio pavaduotoju. 
Kaip žinome, karo ministeriu 
neseniai paskirtas yra mar
šalas Vasilevskis. Šie abu 
maršalai yra dideli Stalino 
patikėtiniai. Jų padėjimas 
aukščiausioje karinėje vado
vybėje šiuo metu yra labai 
reikšmingas ir pasaūliui ke
lia daug rūpesčio.

Sokolovskio vietoje Vokie
tijoje Stalinas paskyrė gen. 
V. I. Chuikovą. Jis bus vy
riausias sovietų okupacinės 
kariuomenės vadas ir galva 
sovietų administracijos Vo
kietijoje. Chuikovas iki šiol 
buvo vieno raudonosios ar- 
įhijos dalinio Vokietijoje Va
das.

.... .jįj-ag t e įvestas karo stovis;
BOLŠEVIKAI PROTES- 

TUOJA
o sostinėje — apgulos stovis. 
Perversmas buvo labai gerai 
organizuotas. Praėjo su ne- 

j paprastu pasisekimu. AukųMaskvos valdžia įteikė At-, paprastu pasit 
lanto paktą pasirašiusioms! beveik nebuvo.

KAS NAUJO ŠIA SAVAITĘ
• Marylando valstijos parlamentas priėmė įstatymą, 

kuriuo už priklausymą komunistu partijai ir nesiregistra- 
vimus bus baudžiami 20 metų kalėjimo ir $20,000.

• New Jersey parlamentas baigia įstatymą, kuriuo iš 
visų viešųjų darbų bus išgrūsti visi komunistai.

• Maskva rengia tokią pat “mokslininkų” konferenci
ją Paryžiuje, kokia įvyko šiomis dienomis New Yorke. Pa
ryžiuje įvyks dar šį mėnesį.

• Šnipas F. Klecka, iš Čekoslovakijos, šnipinėjęs ame
rikonų tarpe Vokietijoje, nuteistas 20 metų kalėjimo.

• Nebraskos valstijoje nuo bėgių nuėjo traukinys. Au
kų išvengta.

• Pekinge prasidėjo derybos tarp Kinijos komunistų ir 
nacionalistų.

• Prez. Trumanas jau pasirašė įstatymą, pagal kurį 
bus pastatyta radaro apsaugos užtvara Amerikos pakraš
čiais.

• Rašytojas T. Mann išvyko j Švediją dalyvauti vo
kiečių garsaus rašytojo W. Goethes minėjime. Minima 200 
metų sukaktis nuo Goethes gimimo.

• Nadačy miesto, Japonijoje, pakrašty, sprogus nuo 
karo užsilikusiai minai, žuvo 57 žvejai.

• Per Oklahoma praūžė milžiniški viesulai. Keli žmo
nės sužeisti ir užmušti. Padaryta daug nuostolių.

• Komunistų organizatorė Betty Ganett New Yorke 
suimta ir išvežta į Ellis salą, iš kur bus ištremta iš JAV.

• Raudonarmiečiai pagrobė tris moteris iš U. S. zonos 
Berlyne. Nusigabeno į savo zoną.

• Laukiama įstatymo priėmimo, kurio projektas jau 
pasiūlytas, kuriuo turės būti uždrausti darbai komunis
tams ir jiems prijaučiantiems asmenims JAV valdžios įstai
gose ir fabrikuose.

• Balandžio mėnesį laukiama “taikos” konferencijos 
sovietų ir jų užgrobtų kraštų. Konferencija įvyks kažkur 
už geležinės uždangos.

• Ateinančiais metais yra planuojamas pasaulio kata
likų spaudos kongresas, kurs įvyks Romoje.

• Viename mūšyje graikų komunistų 263 buvo užmuš
ta ir 620 paimta į belaisvę.

• Maskva giriasi pasauliui paskubinsianti vokiečių be
laisvių paleidimą.

• Anglija apdengta labai storu sluoksniu rūkų. Rū
kai tęsiasi ištisas savaites.

• Rusų prof. W. Černavinas, kuriam 1932 m. pasisekė 
su šeima pabėgti iš Rusijos, šiomis dienomis Londone mirė.

• Katalikų kunigas Lodzėje komunistų nuteistas ke
turis metus kalėjimo už pamokslą božnyčioje, kur jis pa
sakė kelis žodžius prieš Lenkijos komunistus.

• Sovietų NKVD vyriausias vadas L. P. Berija apdo
vanotas Lenino ordenu už nuopelnus Stalinui.
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AR SKAUDA?
Ar skauda man širdį? oi ne, oi ne! 
Gegutė graudina “ku-ku” miške; 
Kukuoja - dejuoja ir širdį graudina, 
Lyg rodos į girią, į tamsią vadina, 
Ir tiek man apsako slapčia!

Maironis IŠ TREMTINIŲ GYVENIMO Įvairios Pastabos
Rašo S. Ąžuolaitis

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikėli*! neprielunčlaina pašto ženklų.

Taip žmonės atšalę! Nuo jų toliau 
Taip rodos man būtų vienai lengviau! 
Tik gaila man būtų vien rūtų darželio! 
Ir vieno, tik vieno, kaip uosio, bernelio! 
Oi būtų kasdieną graudžiau!

PASAULIS JAU NEPANEŠA
Maskvoje yra atspausdinta nedidelė knyga — trumpa 

bolševikų partijos istorija. Atspausdinta ji valdžios įsaky
mu ir pinigais. Atspausdinta visomis pasaulio kalbomis. 
Šimtai milijonų egzempliorių valdžios priemonėmis pas
kleista visoje Sovietų Sąjungoje ir pavergtuose kraštuose. 
Tai komunistų partijos evangelija. Ji skaitoma susirinki
muose, posėdžiuose. Mokyklose ji yra privaloma kiekvie
noje klasėje, pradedant tik susirinkusius pirmamečius vai
kus ir baigiant universitetą baigiančius studentus. Taigi, 
tie, kurie išeina universiteto mokslą, privalo knygelę stu
dijuoti apie 15 metų. Tą pačią knygelę, apie 120 puslapių 
didumo. Ir šitas “mokslas” yra visų mokslų svarbiausias.

Šitoje knygelėje, tarp kitų, yra punktas apie komunis
tų taktiką pasaulį užkariauti. Tame punkte pasakyta, kad, 
norint pasaulį komunistams suimti į savo rankas, reikia 
tvirtai įsistiprinti viename krašte, o iš čia paskui kietai 
brautis į likusį pasaulį. Tai pagrindinis komunistų taktikos 
dėsnis. Tai Stalino dėsnis. Stalinas šiuo dėsniu labai di
džiuojasi, o komunistai jį už šį dėsnį tiesiog dievaičiu pa
darė. Buvusioje carų Rusijos imperijoje jiems pasisekė įsi
stiprinti. Suėmė jie į savo rankas per 180 milijonų žmonių. 
Ši masė, išžudžius visus, kurie galėtų organizuoti pasiprie
šinimą, liko medžiaga Stalino ir jo gaujos tikslams Siekti. 
Tai milžiniška masė. Ji padrąsino šitą gaują nežabotai ženg
ti į svetimus kraštus, žudyti, plėšti, naikinti. Milijonai iš
žudytų nekaltų aukų. Nesuskaitomos sumos pinigų kaštuo
tų jų sunaikinti turtai. Neapsakomas vargas, skurdas ir 
kančios tiems, kurie šiandieną yra už geležinės uždangos.

Ar krinta? ar žiba aušros rasa?
Ar vien ašarėlė gaili, karšta?
Nenoriu nei aukso, nei rūbų šilkinių, 
Kodėl gi tų ašarų, tų sidabrinių 
Užtvenkt negaliu niekada?

Gegute - sesute! oi ko? dėlko , 
Tu man neatspėji, ar aš ryto 
Lakiosiu - liūdesiu, kaip tu, po giraitę? 
Atmint ar atmins kas mergaitę - našlaitę? 
Vienai ar begrįžti namo?

DEL PREL. KRUPAVIČIAUS KALBOS
Per eilę dešimtmečių lietu

vių gyvenimo Amerikos že
mėje pirmas kalbėtojas yra 
mūsų tarpe, kurs taip griež
tai kalba, kad mums, lietu
viams, reikia čia išlaikyti sa
vo jaunimą neužmiršus lietu
vių kalbos ir lietuviškų pa
pročių. Aš nepasakyčiau, 
kad kiti kalbėtojai per pas
kutiniuosius dešimtmečius, 
atvykę iš Lietuvos, iš Vaka
rų Europos ar iš čia, nebūtų 
apie tai prisiminę. Bet jiems 
praeity pirmoje vietoje rūpė
davo čia kolektos, pinigai.

Laikydamiesi šito dėsnio, naudodami šią masę, jie ėjo. | Aš nenoriu pasakyti, kad tos 
Ėjo iki apjakimo. Suomija, Pabaltės respublikos, Balkanai, J kolektos, pinigai nebuvo rei- 
Centro Europa — visi krito vergais po jų kojomis. Prieš kalingi. Priešingai, jais buvo 
masę neatsilaikė. Maskvos gaujai padėjo Berlyno gauja, kuriama Lietuva. Bet drauge 
Pirma sugriovė Europą rudieji, o paskui pavergė ją raudo- lietuvybė čia buvo vedama į 
nieji.nieji. kapus, kai apie ją, apie lietu-

O laisvasis pasaulis išplėtęs akis žiūrėjo į šios hydros,vybę, čia maža buvo kalba- 
siautėjimą ir Tylėjo. Tarytum, išsigandęs tylėjo. Dar gi jai 
padėjo. Prisiminkime tik Lenkijos kryžiavojimą 1945 m. 
W. Churchillis siuto ant Mykolaičiko, kam šis stato tikro
sios Lenkijos reikalavimus, ko jis nevyksta į Varšuvą pa
dėti Maskvos gaujai. Washingtonas, Londonas ir Paryžius 
tik tada nurimo, kai Benešąs išvyko į Pragą, o Mykolaiči- 
kas į Varšuvą. Kai buvo užgniaužta gezilinė Lenkijos vy
riausybė Londone. Benešąs ir jo draugai žuvo, o Mykolai- 
čikui pasisekė pasprukti nuo mirties kilpos. Tik tada ponas 
Churchillis ir jo draugai, pamatė tikrovę. Šiandieną ir jie 
jau yra kitos nuomonės. Šitą nuomonę ypatingai sustipri
no jiems paskutinės dienos, kai pro jų galvas Amerikos 
uoste skriejo kiaušiniai ir supuvę pamidorai, mėtomi į juos 
tų, kuriems jie ragus užaugino. Ką pasėjo, tą ir piauna.

Bet laisvasis pasaulis pagaliau pasisakė — užteks. Ši
to tirono mes daugiau nepanešame. Sustabdyti veržimąsi 
į Vakarus. Šitą nusistatymą pasaulis išreiškė jau keliais 
atvejais. Marshallio planas, žmogaus teisių deklaracija, 
tautų naikintojo (genecoide) aptarimas, vergų Sovietų Są
jungoje suskaitymo pasiūlymas, Atlanto susitarimas, pa
galiau New Yorke “mokslininkų” visiškas sutrypimas — 
visa tai rodo, kur pasaulis pakrypo. Nei ano garsaus Stali
no dėsnio, nei masių praregėjęs pasaulis nesibijo. Laisva
sis Vakarų pasaulis girdėjo daug gąsdinimų, daug legendų 
apie nenugalimumą tų, kurie tomis legendomis gąsdino. At
simename garsiąją vokiečių legendą apie jų kariuomenės 
nenugalimumą. Visus tuos gąsdinimus, visas legendas lais
vosios žmonijos pastangos į nieką pavertė. Į nieką pavers 
ir likusias legendas su jų dėsniais.

ma ir jai dirbama.
Teko išklausyti jau keletas 

prel. M. Krupavičiaus kalbų. 
Visose jose pagrindinė min
tis buv£ — mums reikia gel
bėti ' lietuvybė Amerikoje. 
Grąžinti lietuvių kalbą savo 
šeimose,, grąžinti savo jauni
mą sau. Daug kam atrodo, 
kad tai yra tik pasakos, kad 
tai jau neįvykdomi dalykai, 
kad mūsų jaunimui lietuvių 
kalba nereikalinga, kad ji tik 
trukdo jo, kaip amerikono, 
gyvenimą ir t.t. Bet iš tikrų
jų taip nėra. Tai tik aklų ne
išmanėlių plepalai. Mūsų čia- 
gimių lietuvių tarpe yra daug 
tokių, kurie puikiai moka žo
džiu ir raštu lietuviškai, ku
rie savo šeimose kalba lietu
viškai, bet angliškai kalba 
nei kiek ne blogiau už anglą.

Priešingai, dar geriau. Taigi, 
lietuvių kalba netrukdo ang
lų kalbai. Lietuvių kalba ir 
lietuviškumas jo, kaip ameri
kono, gyvenimo netik netruk
do, bet dar praturtina jį, pa
tobulina, papildo. Mokančiam 
lietuviškai, dalyvaujančiam 
lietuvių organizacijose ir kul
tūriniame gyvenime, ameri
konui lietuviui niekas nieka
da čia netrukdė ir netrukdys 
nei valstybiniame, nei profe
siniame, nei biznio gyvenime. 
Mes turime pakankamai pa
vyzdžių,ųrurie rodo, kad ame
rikonas lietuvis yra ir gali 
būti net pačiuose aukščiau
siuose darbuose, pačiose 
aukščiausiose vietose.

Taigi, prel. M. Krupavi
čiaus mintimi reikia labai su
sidomėti ir ją remti. Never
tas žmogaus vardo tas, kurs 
išsižada savo tautos. Ameri
kos pati didžioji dorybė ir 
yra ta, kad ji neverčia savo 
žmonių išsižącjėti jų tėvų 
kalbos ir papročių. Pasinau
dokime šituo.

Pr. Žutautas

BALF Pirmininkas 
Washingtone

Apygardų pirmininkų 
suvažiavimas

S. m. vasario 1-2 d. Seli-'2Le „_?“'5žiavim0 dal5'viai 
genstadte įvyko Apygardų, 
pirmininkų suvažiavimas, ku- J 
riame dalyvavo LTB centro 
komiteto nariai, visų apygar
dų pirmininkai ir svečiai, 
Vykd. Tarybos atstovas inž, 
A. Novickis, BALFo atstovas 
J. Valaitis, “Žiburių,” “Mūsųl 
Kelio” ir “Lietuvių žodžio’ 
redakcijų atstovai.

Plačius ir išsamius prane
šimus padarė Centro Komite
to pirmin. P. Gaučys, LTB C. 
Kom. ižd. M. Rėklaitis, Švie- 
tivo Valdybos pirm. M. Žido
nis, C. Kom. ryšininkas IRO 
štabe A. Kalvaitis, Vykd. Ta
rybos atst. inž. A. Novickis, 
BALFo atst. J. Valaitis ir vi
sų Apygardų pirmininkai.

Būdingesnės vietos iš pir
mininkų pranešimų:

1. Hesseno Apygardoje — 
5,759 gyventojų, apie 500 iš- 
skryninguotų. Išvažiavo į ki
tas šalis 2,233 žmonės. Mo
kyklose trečdaliu sumažėjo 
mokinių skaičius. Apygarda 
išleido Lietuvos vaizdų albu
mą.

2. Miuncheno — 10,319 gy
ventojų. Išemigravo 1,276. 
Apygardoje eina 3 laikraš
čiai, 1 žurnalas ir 2 knygų 
leidyklos.

3. Regensburgo — 2,824 gy
ventojai, 206 be statuso. Dau
giausia emigruoja į JAV ir 
Australiją. Pastebimas de
struktyvaus elemento kenki
mas LTB organams.

4. Mainfranku — 2,049 gy
ventojai. Išemigravo 192 as
mens. Iš 4 chorų beliko LT 
Ansamblio atolas. IRO štabe 
dirbą lietuviai solidarumo 
mokesčių nemoka.

5. šiaurės Reino — Vestfa
lijos — 1,200 gyventojų. Pa
skutiniu metu įsijungė Maž. 
Lietuvos Tarybos 200 asme
nų ir Darbo kuopų 235 vyrai. 
Medžiaginė būklė sunki.

6. Šlesvigo Holsteino — 4,- 
590 gyventojų. Viso Apygar
doje veikia teismai. Sahty- 
kiai su karine valdžia blogi. 
Stovyklos nuolat kilnojamos 
ir tuo trukdomas rimtas dar
bas. Santykiai su IRO geri.

7. žemutinės Saksonijos — 
6,547 gyv., privačiai gyvena 
871, Maž. Lietuvos lietuvių 
1,232. Mažai dirbančių. Emig
racija daugiausia į Australi
ją ir Kanadą. Jaučiama inte
ligentų stoka. Dedamos pa
stangos mažesnes stovyklas 
perkelti į didesnes.

8. Wurtenbergo — 4,022 
gyventojai. Stuttgarte įsteig
tas emigracijos reik, patari
mų biuras. Užmegsti ryšiai 
su IRO zoniniu ir apygardi- 
niu centru. Palaikomi santy
kiai ir su kitų tautybių orga
nizacijomis. Finansinė trem
tinių būklė labai sunki.

Dėl pranešimų buvo gyvai 
diskutuojama ir pareikšta 
nemaža pageidavimų, į ku
riuos C. K-tas pažadėjo atsi
žvelgti.

Mūsų spaudos klausimu bu
vo konstatuota, kad tremti
nių skaičiui mažėjant, spau
dos būklė sunkėja. Dabar 
laikraščiai eina su nuosto
liais. Ateis laikas, kad jie bus 
priversti užsidaryti. Bend
ruomenė be laikraščio pasilik
ti negali. Kadangi einą laik
raščiai kol kas nepareiškia 
noro jungtis, tai C. K-tas tu
ri budėti, kad Bendruomenė 
neliktų be laikraščio.

Buvo pasiūlyta įsteigti 
spaudos fondą, kuriam emig
ruojantieji lietuviai galėtų 
palikti užsakymus ir lėšų iš
leistoms ir leidžiamoms kny-

goms prisiųsti. Tas fondas 
’galėtų turėti skyrių ir užjū- 
1 rvio o it, tv, n AaNrtrioį
tam pritarė.

Kadangi balandžio 15 die- 
iną baigiasi C. K-to kadenci
ja, nutarta paraginti Apygar
das kuogreičiausia sušaukti 

" Apygardų suvažiavimus, kur 
jų dar nebuvo ir perrinkti A. 

į Komitetus; sudaryti rinkimi
nį nes komisijas, sudaryti rinki

kų sąrašus ir ligi bal. 15 die
nos išrinkti lietuvių tremti
nių atstovus.

Kas tai yra tremtinių 
stovykla?

Ar mes žinome, kaip atro
do tremtinių lageris arba sto
vykla? Gal mes galvojame, 
kad tai yra dideli žemės plo
tai, kaip kareivinės, su nau
jais trobesiais, cementuotais 
šaligatviais ir gatvėmis, 
elektriką, kanalizacija ir ki
tais patogumais? Bet kaip 
atrodo tikra tremtinių sto- 

I vykią?
Tai yra apgriuvusių iš oro 

sunaikintų trobesių likučiai, 
palapinės. Dauguma jų netu
ri šilimos ar šviesos. Gyveni
mo sąlygos yra labai prastos 
ir sunkios. Iš tų pastatų sie
nų eina labai prastas kvapas, 
kurio ir prie gero prižiūrėji
mo negalima pašalinti. Pri- 
vatiškumas yra negalimas. 
Lovos yra tik lentų sudėtos 
ir kiek paaukštintos. Kai ku
rios priklotos šiaudų, skudu
rų, šieno. Kitos nieko dau
giau neturi, kaip skudurų, 
kurie ir yra jų matrasai. Lai
mingieji pabėgėliai, kurie ga
lėjo bėgdami pasiimti keletą 
paklodžių, tai jie dar turi kuo 
prisidengt. Bet dauguma pa
bėgėlių turi kristi į savo lo
vą ir prisidengti plonu blan- 
kėtu.

Bet 
vaikų 
laukti 
laukti 
dikiai? Kaip jie turi jaustis 
ir kentėti, kai jie atsimena 

j savo gražius, patogius ir tur
tingus namus, derlingus ū- 
kius, sėkmingus savo biznius, 
savo darbo ir triūso visą su
taupą, ir tai visa dingo ir žu
vo... Dingo be žinios...

Akylai seka raudonuosius
Neseniai spaudoje buvo 

paskelbta, kad atsitikime ko
kių įvykių, gręsiančių šios ša
lies ir jos gyventojų gerovei 
ir saugumui, valstybės par
eigūnai, pagal nustatytą pla
ną, gali per 24 valandas su
imti visus, esančius šioje ša
lyje, komunistus ir jų pase
kėjus. New Yorke valdžios 
pareigūnų būrys tapo padi
dintas dar dviem šimtais vy
rų daugiau, negu buvo karo 
laiku, kurie labai puikiai ži
no ir pažįsta visą dabartinę 
komunistų veiklą ir jų atei
ties veikimo būdus. Jie die
ną ir naktį seka visus viešus 
ir slaptus komunistų vadus 
ir veikėjus, ir turi visų ko
munistų vardus ir antrašus. 
Net žino kiekvieno komunis
to bei jų pasekėjo užsiėmimą 
ir pragyvenimo šaltinį.

New Yorke komunistai yra 
susiskirstę į 110 kuopų ir tu
ri, mokančio nario mokestį, 
apie 20,000 narių, iš kurių, 
uždraudus ar panaikinus ko
munistų partijos veikimą, 
tūkstančiai pasitrauks iš par
tijos. Bet, spėjama, apie ko
kia penki tūkstančiai komu
nistų dar pasiliktų ištikimi 
Maskvos tarnai ir mėgintų ką 
nors slaptai veikti. Bet liku
sieji, jei sudarytų kokį nors 
šiai šaliai ar jos gyventojams 
pavojų, būtu tuojau suimti ir 
patalpinti į tam tikras vietas, 
iš kur jie nesudarytų pavo
jaus.

Tų pareigūnų dėka, pada
ryti kokie nors komunistų 
skyriuose svarbesni nutari
mai ar planai, tuojau visi i 
kelias valandas tam tikrame 
valdžios nare’gūnų centre 
jau yra žinomi ir atitinkamai 
sekami.

Newyorliiečiai piktinasi
Kas metai čia New Yorke 

pavasarį, ypač gegužės pir
mą dieną, komunistai, trokš
tą nuversti šios šalies teisė
tai rinktą žmonių valdžią, 
atimti žmonėms jų laisvę ir 
įsteigti čia komunistinę dik
tatūrą, viešai darydavo mies
to gatvėmis labai triukšmin
gus paradus, nešdami dide
lius su komunistiniais šū
kiais plakatus ir piktindami 
ramius miesto gyventojus.

Tad New Yorko miesto gy
ventojai, matydami komunis
tų piktus norus ir siekius, pa
reikalavo savo majorą, kad 
jis uždraustų čia komunis
tams miesto gatvėmis para
duoti.
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kokia jų ateitis ir jų 
ateitis? Ko jie turi 
ir tikėtis? Ko gali 

jų nesveiki gimę, kū-

—Dauguma anglų jūrų lai
vų turi tuos pačius vardus, 
kokius turėjo dar karalienės 
Elzbietos laikais, t. y. 18-to 
šimtmečio gale.

Sušelpkite vaikučius tremtyje. Jų yra 15,000. Jų li
kimas Jūsų rankose. 3,500 rinkęjų visoje Amerikoje renka 
jiems aukas. Paremkite juos!

Betl 
viso ai 
Gal žJ 
gadynl 
taigi ii 
riai, n] 

Taip! 
ji troli 
lui sull 
pasauli 
išlaikjl 
struktl 
pasitill 
taikai I 
UN. T! 
jo iš 1 
sai nei 
pasauli 
sitarinl 
mosioj 
mą, pi 
ir s vai] 
sunkia] 
veik vi 
bar ten 
kurią i 
taip pa

“Jeia 
vaistyti 
tada b 
kuri nd 
bių užj 
mažąja

Kovo 24-26 dd. BALF pir- 
min. kun. Dr. J. B. Končius 
ir reikalų vedėjas P. Minkū- 
nas lankėsi Washingtone The 
Advisory Committee on Vo
luntary Foreign Aid of the 
United States Government 
įstaigoje, IRO centre, DP ko
misijoje ir kitose įstaigose, 
BALF administraciniais ir 
imigracijos teikalais.

Pagal naująjį Advisory 
Committee potvarkį, šalpos 
organizacijų programos ata
tinkamose Europos valstybė
se patvirtinamos tiktai, jei 
organizacija ten atstovauja
ma Amerikos piliečių. Vokie
tijoje ir Austrijoje BALF at
stovauja Amerikos piliečiai 
I. Rovaitė ir J. Valaitis, ir 
Italijoje garbės pirm. Hon. 
Myron Taylor. Todėl pradžio
je Advisory Committee pa
tvirtino mūsų programas tik
tai tose trijose valstybėse. 
BALF pirmininko iniciatyva, 
Advisory Committee paruošė 
taisykles, pagal kurias orga
nizacijos, neturėdamos savų 
Amerikos piliečių atstovų, 
gali būti atstovaujamos kitų 
organizacijų ir naudotis vi
somis privilegijomis. BALF 
susitarė su NCWC, kad ofi
cialiai jų atstovas Mr. Mc 
Closkey atstovaus BALFą 
Belgijoje ir Prancūzijoje, ir 
Congregational Christian 
Committee — Anglijoje, visą 
gi technišką aukų skirstymo 
darbą atliks patys lietuviai.

Kovo 28 ir 29 dd. BALFo 
pirmininkas matėsi su visa 
eile senatorių ir kongresma- 
nų ir tarėsi DP Įstatymo pa
keitimo klausimu.

Kovo 29 d. pirmininkas, 
drauge su kitų tautybių at
stovais, dalyvavo Washing
tone Katalikų Įkurdinimo 
Komiteto ir DP komisijonie-

Princesė Fauzija, buvusi 
Persijos karalienė ir Egipto 
karaliaus sesuo, ištekės už 
valdžios pareigūno Ismail ši- 
rin Bey. Persijos šachas per
siskyrė su Fauzija, kad ji ne- 
pagimdė sūnaus sostui pavel
dėti.

Širin Bey buvo Egipto ar
mijos majoras, jo seneliai gi
miniavosi su karaliais.

tijos, prasme. Labiausiai čia 
lietuviškas gyvenimas yra su
sitelkęs katalikiškame gyve
nime ir bažnyčioje.

Mūsų pareiga yra mylėti 
savo tėvynę ir gerbti ją. Už 
griovimą savo tautybės ir ti
kėjimo turėsime sunkiai prieš 
Dievą atsakyti. Už išleidimą' 
savo jaunimo iš lietuviškų 
rankų, kalti yra patys tėvai, 
kurie nepalaiko lietuviškos 
dvasios savo namuose. Už
miršimas savos kalbos vedą 
į mūsų išnykimą. Taigi, į tau
tos pražūtį. Nematydamas 
jūsų susirinkimuose jauni
mo, girdėdamas jūsų namuo
se ne lietuviškai kalbant, aš 
jaučiuosi čia kaip lietuvišku
mo kapinėse. Dar keliolika me 

, ... ... . , . __ . tų ir lietuviškumas čia bus
bą, tikėjimą ir laisvę. Kas *4 palaidotas 
daro, yra plėšikas ir žmog-( Rusijoje bolševikų darbo 
žudys. Labai gaila, kad lais- stovyklose arba žmonių žu
vų demokratinių tautų vadai (dymo vietos6) žudomi lietu. 
draugauja su tautos žudikais vjaį rpįk jds vjeni Amerikos 
ir juos toleruoja Valstybe ir lietuviai> esate rimta atspara 

. ir viltis Lietuvai. Pasilikite

E. Urbonas

LIETUVYBĖS KAPINĖSE
Prel. M. Krupavičiaus kalbos santrauka

Aš čia atvykau ne vien tik 
Lietuvos vadavimo reikalu, 

______ c_____ , __________bet ir lietuvybės bei katali- 
į Seimelio dalyvius,- pareiškė, kybės reikalu. Lietuvybė ir | 
kad jis atvyko į šią šalį Lie- katalikybė tampriai tarp sa-‘ 
tuvos vadavimo reikalais. Jis vęs susiję. Reikia nepaminrš- 
nori įtraukti į darbą visus ti, kad tauta yra Dievo kū- 
Amerikos lietuvius ir jų drau- rinys ir joks žmogus neturi 
gus bei prijaučiančius, kad teisės griauti tautą, jos kal- 
Lietuvai laisvę atgavus.

Jis nupasakojo Rusijos 
bolševikų planus, kuriais jie 
siekia visą pasaulį užvaldyti. 
Mes turime suorganizuoti sa
vo lietuvišką dvasią ir pir
mieji vesti kovą prieš bolše-

1949 m. kovo 20 d. Brook- 
lyne Katalikų Seimelyje prel. 
M. Krupavičius, kalbėdamas

religija yra neatskiriami da-
vizmą, nes mums gręsia iš jo dykai, kurie vienas be antro katalikai lietuviai,
didžiausias pavojus, — pa- negali gyventi. Stalinas ir «<*-
reiškė kalbėtojas. Jis apgai-į Hitlerj9' religiją iš sa- v0 šeimose. Išrinkite komisi-

grąžinkite lietuvių kalbą sa-

Ii, kad čia amerikiečių Įlietu-|vo valstybių ir matome, kas kurios tikslas turi būti— 
vių susirinkimuose nesimato jten pasidarė: betvarke, zu-_ i§8tudijuoti būdus ir sąlygas, 
jų jaunimo. Kada lietuviai. dynės. Religija ir tautybe kaip sugrąžinti savo šeimai 
kovoja už savo tėvynės gy-! yra taip stipriai susiję ir vie- lietuvišką kalbą, išdirbti tam 
vybę, jaunimo čia nėra, ir be negali gyventi, p]anus ir juos pravesti viso- 
dėlto reikia labai susirūpinti, kad išskirtos — griūna, lyg je Amerikoje. Dar yra gali
nes, senesnei kartai mirus, t žmogaus kūnas be sielos. ma Amerikos lietuvių jauni- 
čia net ir lietuvybei gręsia Katalikai yra kartu ir tik- mo tarpe lietuvybę atnaujin- 
pavojus. ri tautininkai dvasine, ne par-, ti.

kovoja už savo tėvynės gy-

rių bendrame posėdyje, kur 
buvo ieškoma būdų pašalinti 
kliūtis trukdančias didesniam 
tremtinių skaičiui atvykti į 
JAV. DP komisija įsitikinu
si, kad birželio - liepos mėne
siais pradedant, ji įstengs at
vežti į JAV po 16,000 tremti
nių kas mėnesį.

BALF Centras

Valanj 
žęs sopi! 
Jėzui p J 
patrijarį 
žemiuosl 
kalčiausi 
padarysI

Alyvųl 
valandėll 
jos kalni 
sijos sval 
gančių ai 
kūno dii 
mus ir i 
mirties, 
buvo Di 
kentėjo, 
sužinojo 
sias kimi 
jojo Jsta 
gančius 
ir žmogj 
Kelkitės, 
duos.

O beg; 
vietą, pa 
viką. Da
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eka raudonuosius
i spaudoje buvo 
kad atsitikime ko- 
gręsiančių šios ša- 
gyventojų gerovei 
ui, valstybės par- 
tgal nustatytą pla- 
;r 24 valandas su- 
esančius šioje ša- 
nistus ir jų pase- 
:w Yorke valdžios 
būrys tapo padi- 
dviem šimtais vy- 

i, negu buvo karo 
e labai puikiai žį
sta visą dabartinę 
veiklą ir jų atei

to būdus. Jie die- 
seka visus viešus 

komunistų vadus 
, ir turi visų ko- 
irdus ir antrašus, 
iekvieno komunis- 
tsekėjo užsiėmimą 
limo šaltinį
ke komunistai yra 
i 110 kuopų ir tu-
10 nario mokestį, 

narių, iš kurių,
ar panaikinus ko- 
lartijos veikimą, 
pasitrauks iš par- 
spėjama, apie ko- 
ūkstančiai komu- 
oasiliktų ištikimi 
rnai ir mėgintų ką 
i veikti. Bet liku- 
darytų kokį nors 
r jos gyventojams
11 tuojau suimti ir 
tam tikras vietas, 
nesudarytų pavo-

rūnų dėka, pada- 
nors komunistų 

svarbesni nutari- 
>ai. tuojau visi į 
d as tam tikrame 
i re’ gūrų centre 
mi ir atitinkamai

ečiai piktinasi
i čia New Yorke 
>ač gegužės pir- 
amunistai, trokš- 
šios šalies teisė- 
žmonių valdžią, 
čms jų laisvę ir 
komunistinę dik- 
i darydavo mies- 
labai triukšmin- 

;, nešdami dide- 
nunistiniais šu
ns ir piktindami 
to gyventojus.
forko miesto gy- 
tydami komunis- 
■us ir siekius, pa- 
.vo majorą, kad 
ų čia komunis- 
gatvėmis para-

Stasys Raštikis

LIETUVOS KARIUOMENĖ
(Tęsinys)

AUKŠCIAU PARTIJŲ
Šiandien aš drįstu tvirtin

ti, kad visi Lietuvos kariai, 
net visi mūsų vyrai, kur jie 
bebūtų, Tėvynėje, Vakaruo
se ar Rytuose, yra tautiškai 
ir valstybiškai tiek sąmonin
gi ir tiek subreiidę, kad savo 
tautos gelbėjimo klausime jie 
nediskutuoja. Jis mums, kaip 
ir visai mūsų tautai, yra aiš
kus be jokių diskusijų. Mūsų 
kariai yra nuėję dar toliau. 
Ne tik buvęs jų auklėjimas, 
bet ir daugelio karių praei
tas įvairių kančių pragaras 
ir kruvini kryžiaus keliai su
degino juose, kaip ir dauge
lyje mūsų tautiečių, savitar
pio antagonizmo liekanas. 
Todėl mes atmetam viską, 
kas mus skiria, ir priimam 
tik tai, kas mus jungia.

galas tai mažąjai; o jei tą 
mažąją valstybę užstos kuri 
nors antra didžioji valstybė, 
tada bus galas UN ir tuo pa
čiu galas ir pasaulio taikai.”

Pasakyta sarkastiškai, ta
čiau labai vaizdingai ir tei
singai.

VIEŠPATAUJA JĖGA
Ir vis dėlto yra žmonių pa

saulyje, kurie, matydami, 
kaip žmonija yra išvargusi 
nuo buvusio karo nelaimių, 
kiek žmonių gyvybių jis yra 
pareikalavęs ir kiek medžia
ginių ir dvasinių nuostolių y- 
ra pridaręs, mano, kad grei
tu laiku naujo karo jokiu bū
du neturėtų būti. Neatmesda- 
mi paties karo galimybių, jie 
mano, kad reikalinga didelė 
kantrybė, bejausmis realiz
mas ir atsisakymas nuo ma-

Aš manau, kad tai yra tei-l žesnių, gal ir teisingų, pnn- 
giamas gero kario privalu-! eiPU didesnių reikalų naudai, 
mas, kada jis, toleruodamas Ju nuomone, visi neišspręsti 
visus, išskyrus jo tautos prie- Į klausimai turėtų būt išspręs-
šus, gerbdamas kiekvieno sa
vo tautiečio vienokius ar ki
tokius įsitikinimus, pats iš
kyla aukščiau partinių ar 
grupinių skirtumų, skaityda
mas juos ne pirmaeiliais, bet 
trečiaeiliais. Žemiškuose rei
kaluose mums pirmoje eilėje 
yra mūsų Tėvynė plačiąja to 
žodžio prasme. Po to visi sa
vo tautiečiai, kurie juk yra 
vienos bendros mūsų šeimos 
nariai, mūsų broliai ir sese
rys, ir tik po to visi kiti rei
kalai.

a anglų jūrų lai- 
pačius vardus, 

n dar karalienės 
kais. t. y. 18-to 
tie.

15,000. Jų li
meriko je renka

Ginamas Lietuvos kaimas Nepriklausomybės karo metu.

gabenti, yra tikrai katalikas, 
pasipylė net pikti priekaištai 
katalikams, esą jie elgiasi ne
krikščioniškai. Ir ‘Naujienos’ 
špylė visą eilę graudžių edi- 
.orialų apie artimo meilę ir 
įpie tai, kokią didelę naudą 
katalikų Bažnyčia turėjusi iš 
;ų, kurie bažnyčiai nepriklau 
jė, net ją persekiojo, o paš
tui tapo net jos šventaisiais. 
Ne kartą buvo argumentuo- 
iama, kad reikia gelbėti tau- 
;a, ne katalikus... tarsi kata- 
ikai nepriklausytų lietuvių

ti taikiu būdu, konferencijo
se, visiems darant dar dides
nius kompromisus ir dar di
desnes nuolaidas, arba spau
dimu priverčiant silpnesnį 
partnerį nusileisti ir sutikti 
su stipresniųjų arba daugu
mos valia. Taigi, ir šie labai 
aiškūs taikos šalininkai neat
sisako nuo spaudimo ir jėgos. 
Ir, deja, dabartiniame gink
luotosios taikos pereinamame 
laikotarpyje pasaulyje vieš
patauja ne teisė, bet kaip tik 
toji jėga. Teisė įgyvendina
ma tik ten, kur ją saugo jė
ga. Kur nėra jėgos teisei pa
remti, ten net švenčiausios ir 
neabejotinos teisės mindžio
jamos, purvinamos, smaugia
mos ir niekinamos tų, kurie 
turi didesnę jėgą savo ranko
se. Moralinių principų pakri
kimo gadynėje vadovaujama-

GALAS TAIKAI
Bet gal mes, kariai, jau iš 

viso atgyvenome savo laiką? 
Gal žmonija žygiuoja į tokią 
gadynę, kurioje nebus karų, 
taigi nebus reikalingi nei ka
riai, nei kariuomenės? , . - • - x ,

Taip, žmonija nenori karo, Is* sofistišku protavimu, kad 
ji trokšta taikos, šiam tiks-1 kas stiprus, tas ir teisus, ir 
lui sukurta ir visa dabartinė, kad tam geriau sekasi, kas 
pasaulio taikai bei saugumui | geriau moka panaudoti savo
išlaikyti sistema, kurios 
struktūra remiasi tarpusaviu 
pasitikėjimu ir tarptautine 
taikai išlaikyti organizacija 
UN. Tačiau praktikoje pirmo
jo iš šių dviejų faktorių vi
sai nėra, o antrasis, įvedus į 
pasaulio saugumo tarybos pa
sitarimų tvarką taip vadina
mosios “veto” teisės pritaiky
mą, padarė tos aukščiausios 
ir svarbiausios įstaigos visus 
sunkiausius sprendimus be
veik visai neįmanomus. Da
bar ten yra tokia būklė, apie 
kurią vienas diplomatas yra 
taip pasakęs:

“Jeigu susikibs dvi mažos 
valstybės, tai įsikiš UN, ir 
tada bus galas karui; jeigu 
kuri nors iš didžiųjų valsty
bių užpuls kurią nors vieną 
mažąją valstybę, tada bus

jėgą užsibrėžtiems tikslams 
pasiekti.

įgyvendinta viena iš dviejų 
svarbiausių ir pagrindinių są
lygų- būtent: arba žmonės 
morališkai taip ištobulėtų, 
kad visi be-išimties liktų tai
kos ir meilės šventais ange
lais, arba visa žmonija sukur
tų tik vieną stiprią valstybę 
ar valstybių sąjungą, kaip 
amerikiečiai yra sukūrę 
Amerikos Jungtines Valsty
bes arba anglai Didžiosios 
Britanijos imperiją. Tautų 
vadai nurodo ir pirmąjį ir 
antrąjį kelią į pastovią tai
ką. Pirmasis kelias yra labai 
ilgas ir vargu ar realus. Ant
rasis trumpesnis, bet ir jis 
neapsieis be kraujo' pralieji
mo.

Gingluota jėga bus reika
linga ne tik antrajai sąlygai 
įvykdyti, bet ir po to dar il
gą laiką, kol jau pasiektas 

.tikslas bus stabilizuotas ir 
sustiprintas. Be pranašavimo 
galima tvirtinti, kad šis isto
rinis procesas užtruks gan il
gai, ir kad mūsų tauta atgaus 
trokštamą laisvę anksčiau, t. 
y. tam procesui, dar nepasi
baigus. Tokiose sąlygose mes 
be abejonių turėsime turėti 
savo kariuomenę. Jei mes pa
tys ir nenorėtume, tai kiti 
priverstų mus tai padaryti.

BALE IR BABELIO BOKŠTAS
Amerikos lietuviai įkūrę giau, negu biskis. Visus jų j 

nuo karo nukentėjusiems ir narius suėmus draugėn, gal ] 
Europoje išblaškytiems savo susidarytų viena iš mažiau- 1 
tautiečiams šelpti bendrą šių lietuvių katalikų parapi- 
fondą, kuris dėl trumpumo jų, kurių, žymiai didesnių, 
vadinamas Balfu. Balfas vei-1 Amerikoje yra 110. Atseit, 
kia visų Amerikos lietuvių kaip toje pasakoje, susidarė 
vardu, tačiau jo vadovybė su- sąjunga iš lygaus skaičiaus 
daryta iš įvairių organizaci- galvų: trijų žvirblių ir vieno 
jų atstovų: katalikų, sočia-’arklio.
listų, tautininkų ir sandarie-. Toji sudėtinė organizacija . 
čių lygybės pagrindais. Kiek'veikė, kad ir be didelio suta- 
viena minėtų organizacijų, rimOj gan sklandžiai, kol Bal- 
ar geriau pasakius srovių, fas gavo pinigų iš bendrų šal- 
Balfo vadovybėje turi po pen-' poS fondų ir kol prasidėjo 
kis direktorius. tremtinių gabenimas pagal

Amerikos lietuvių visuo-' Amerikos Kongreso priimtą 
menėje socialistų yra mažai įstatymą, šelpiamųjų nusi- 
(1948 m. prieš jų seimą Bos- skundimus čia neimu dėme-' 
tone, Centro sekretorius Bui- Į sįn įr nenoriu jų liesti, nes 
vydas “Naujienose” paskel-'dar nėra buvę pasaulyje at- 
bė, kad jie turi, berods, 342 sitikimo, kur šelpiamieji bū-

GINKLUOTOS PAJĖGOS
Tad ar tenka dar stebėtis, 

kodėl visur ir vėl tiek daug 
dėmesio kreipiama į ginkluo
tąsias pajėgas: į sausumos 
kariuomenę, aviaciją, jūros 
laivyną, raketinius, chemi
nius, bakterinius, stratosfe- 
rinius ir atominius ginklus ?

Jėgos faktorius tarptauti
nėje politikoje bus vartoja
mas dar ilgus metus, bent iki 
tol, kol šioje žemėje neišnyks 
karai, ir neįsiviešpataus tik
rai laimingos taikos metas. 
Galėtume pasiklausti, o kada 
gi toks laimingas laikas gale- saugumo, t. y. jų ginkluotų- 
tų ateiti? Jis galėtų būti tik jų pajėgų reikalą. Todėl gal- 
tada, jei šioje žemėje būtų voti apie atkūrimą tokios sa-

Kun. J. Aleksa, M.I.C.

KANČIA
KELKITĖS, EIKIME

Valanda atėjo. Jėzus pasiruošęs. Jis ramus, pasiry
žęs sopulių taurę gerti ligi dugno. Raminantis angelas 
Jėzui pranešė dangaus Tėvo valią. Jėzus mato, kaip 
patrijarkai, pranašai, teisieji, klajodami tamsiuose po
žemiuose, pasiilgę laukia išganymo šviesos. Jėzus Ne
kalčiausias Avinėlis, Vyriausias Kunigas, aukodamasis 
padarys atpildą už visų prasikaltimus.

Alyvų Daržely Jėzus, baigęs širdies atnašavimą, po 
valandėlės su sunkiu kryžiumi kopia į aukštą Kalvari
jos kalną, atnašauti savo kraują. Žinodamas savo mi
sijos svarbą, Jėzus ramus, susitelkęs, žengia prie mie
gančių apaštalų, šv. Paulius sako: Jis, atnašavęs savo 
kūno dienose su didžiu skausmu ir ašaromis prašy
mus ir maldavimus tam, kuris galėjo jį išgelbėti nuo 
mirties, buvo išklausytas dėl savo pagarbos. Ir nors 
buvo Dievo Sūnus, jis išmoko paklusnumo iš to,-ką 
kentėjo, ir pabaigtas pasidarė visiems, kuris jo klauso, 
sužinojo išganymo priežastis, Dievo pramintas vyriau
sias kunigas Melkizedeko, būdu. Jėzus, vyriausias Nau
jojo Įstatymo kunigas, angelo suramintas, žadina mie
gančius apaštalus tardamas: štai, valanda prisiartino, 
ir žmogaus Sūnus bus išduotas į nusidėjėlių rankas. 
Kelkitės, eikime, štai prisiartino tas, kuris mane iš
duos.

O begalinė Jėzaus meile! Jėzus apleisdamas maldos 
vietą, paėmęs apaštalus, pats eina pasitikti savo išda
viką. Dabar jau jam nebaisios yra kančios. Jis yra ku

'-fe-' 4“*

narius), tautininkų nedaug, 
o' sandariečių truputį dau-

ATEITIN PAŽVELGUS
Naujosios gyvenimo sąly

gos privers ateityje visas val
stybes, ir ypatingai mažasias, 
atsisakyti nuo dalies savo su
verenumo bendrųjų tarptau
tinių, religinių ar kontinenti
nių reikalų naudai. Mano įsi
tikinimu tai palies pirmiau
sia mažųjų valstybių išorinio

tų patenkinti savo šelpė jais.
Vos pradėjus tremtinių at

gabenimo įstatymui veikti, 
Balfas ėmėsi žygių, kad būtų 
galima atgabenti kuo dides
nį tremtinių kiekį. Kreipėsi 
pagelbos visur. Ir pirmiau
sia pavyko gauti Katalikų Or 
ganizacijos paramą ir patar
navimą. Tai yra didelis lai
mėjimas. Kodėl kitos srovės, 
kurių direktoriai taip pat yra 
Balfo centre, nepajėgė suras
ti panašios paramos savo gi
miningose amerikiečių orga
nizacijose, man ir šiandien 
neaišku.

Užtat kitos srovės per sa
vo spaudą ėmė kaltinti Bal- 
fą ir katalikus, esą Amerikon- 
bus vežami tik katalikai ir< 
bus uždaros durys kitiems.

varankiškos kariuomenės, jau 
nekalbant apie jos organiza
ciją ir apginklavimą, kokią 
esame turėję pirmajame ne
priklausomybės laikotarpyje, 
nėra ir negali būti ne tik jo
kio pagrindo, bet ir jokio rei
kalo.

Iš čia išplaukia nauja prak
tiška išvada, kad dabartinėje 
lietuvių tautos kovoje už sa
vo Tėvynės laisvę neturėtų 
būti nustumtas į šalį arba į 
antraeilę vietą busimosios 
Lietuvos kariuomenės reika
las. Galvojant apie tai, kaip 
busimajame mūsų valstybės 
gyvenime turėtų būti sutvar
kytas atskirų žinybų sritys,
reikėtų dar labiau pagalvoti Kai Katalikų Organizacija 
ir apie tai, kaip ateityje tu- pareikalavo tam tikrų įrody- 
rėtų būti sutvarkyta viena iš Į mų, kad tas asmuo, kuris siū- mu sužinoti, 
pagrindinių sričių, lomas per jų organizaciją at- r

nigas, kuris už išganymo reikalus aukojasi dangaus 
Tėvui. Jis jau pasiruošęs ir mirčiai stačiai žiūri į akis. 
O, stebėkis Jėzaus atsižadėjimu! Kai žydai, už duosnų 
padauginimą, norėjo jį sugauti, nusivesti per Velykas 
į Jeruzalę ir karaliumi vainikuoti, Jėzus pasislepia kal
nuose. Tačiau, kai jį vainikuos aštriais erškėčiais, ap
vilks žaizdomis ir mėlynėmis, jis keliasi, ima-apaštalus 
ir drąsiai eina. Jėzus eina pasitikti budelių, kad duotų 
amžinai tveriantį sielų meilės įrodymą. Kelkitės, ei
nam! Išdavikas čia!

KO IEŠKOTE?
. Dar kartą meski žvilgsnį į Alyvų Daržą, kuriame su
sitinka Jėzus ir Judas. Jėzus nusižeminęs, ramus. Su 
būreliu beginklių apaštalų eina pasitikti priešų. Judas 
susigraužęs, pilnas baimės, su būriu ginkluotų karei
vių, kunigų tarnų, eina suimti Jėzų. Jėzus be ginklo. 
Judo tarnai rankose laiko kalavijus. Jėzui šviesu. Judo 
gauja švyturius nešasi, nors kelią šviečia mėnulis, nes 
jų širdyse tamsybės. Jėzus eina tvirtu keliu. Judas ir 
jo bičiuliai slenka pakrūmėmis, tarsi bailiai drebėda
mi, kad neprakištų gyvybės. Jėzaus rankos tuščios. 
Judo bičiuliai rankose laiko virves, kad surištų savo 
Karalių ir Viešpatį.

Evangelija sako: Taigi, Judas, pasiėmęs būrį ir nuo 
vyriausiųjų ir parizėjų tarnų, atėjo tenai su žibintu
vais, žiburiais ir su ginklais. Judai, Judai! Kas su ta
vim pasidarė? Kodėl nupuolei taip žemai? Argi tu ne
žinai savo Mokytojo galios? Tu vedi ginkluotas mi
nias. Argi nesi regėjęs šimtus stebuklų, pneš kuriuos 
niekis visi žmonių ginklai? Taip, Judo vadovaujama mi
nia slenka. Gethsemani daržo link. Bet dar nevisa. Ju
das bičiulius ragina tėmyti, kurį jis pabučiuosiąs. O 
veidmaini Judai! Tu, matomai, nori, kad minios nepa
sirodytų kartu, nes iškarto išsiduotų tavo niekšiškas 
darbas. Tačiau Jėzus viską mato kiaurai. Jėzus mato

Su didžiausiu pasipiktini
mu buvo kartojama, kaip 
drįstama daryti “skrynin
gai,” kurie tremtiniams jau 
taip jgrįsę. štai va, girdi, ko
ki katalikai netolerantiški, 
koki jie siauri ir be krikščio
niškos artimo meilės... Nuo
stabiausia, kad visą tą triuk
šmą kėlė ne katalikai, kurie 
turės būti skryninguojami, 
bet socialistai ir tautininkai. 
Kodėl? Ar jie staiga pasida
rė katalikų bažnyčios ir jos 
organizacijų nariais? Ko jie 
kišasi į ne savo organizacijos 
vidaus reikalus? Argi Ame
rikos Katalikų Organizacija, 
kuri duoda tam reikalui savo 
lėšas ir energiją, negali ir 
neturi teisės padėti katali
kams, kurių prašoma nevar- 
dinėse garantijose?

Ką pasakytų socialistai ir 
tautininkai, jeigu lietuviai ka 
talikai imtų reikalauti, kad 
tos organizacijos pirmiau rū
pintųsi katalikais, o tik pas
kui savais nariais — socialis
tais ir tautininkais? Neįsi
vaizduoju, kaip jie prabiltų, 
tik jaučiu, kad tie žodžiai ne
būtų švelnūs, kaip nėra švel
nūs jų išsireiškimai bendrai 
apie katalikus.

Žinoma, aš nemanau, kad 
jie nesuprastų tos papras
čiausios tiesos, kad kiekviena 

i organizacija turi" teisės ir 
pareigos pirmiausia rūpintis 
savais. Bet kadangi tai neva 
daro jų nemėgiami katalikai, 
tai blogai. Jie patys, būdami 
bendro fondo nariais, juk ga
li daryti viešus parengimus 
ir rinkliavas, ir už gautus pi
nigus siuntinėti paramą sa
viems, vieton įnešus tuos pi
nigus, kaip tokiais atvejais 
daro katalikai, Balfo kason, 
bet kitiems savais rūpintis 
nevalia...

Katalikiškoji visuomenė 
Balfui sudeda daugiausia. Ne 
tik dėl to, kad jų daugiau yra, 
bet kad jie kur kas jautres
ni artimo nelaimei. Kad tai 
nėra tušti žodžiai, lengva pa
tikrinti iš skelbiamų apy
skaitų.

Pagaliau, kuri kita srovė 
yra išgavus iš savo giminin
gų amerikiečių organizacijų 
tokias stambias aukas, kaip 
katalikai iš Amerikos katali-

lieka žvirbliais, jie čirškia sa
vo. Ir kaip bebūtų koktu pri
siminti, vis tik negalima užsi
miršti vienos veikėjos pakel
to balso, kad mums jau įgri
so kunigų vadovavimas, rei
kia pavesti žmonėms... Tai 
buvo Chicagoje, paskutinia
me Balfo seime. Tolerancijos 
stoka tokį pareiškimą pava
dinti būtų per švelnu.

Balfo viduje ir viešumoje 
kaip iš to matyti, eina kova 
dėl pasaulėžvalgos. Ir kova 
vedama ne dėl to, kuri srovė 
Sudės daugiau pinigų, bet kas 
turėtų vadovauti. Nors ark
lys ir trys žvirbliai laikomi 
lygiais, vienok dažnai, gal 
kiek per dažnai, reiškiama 
nuomonė, kad arklys turėtų 
tik dirbti, o lesalą sutvarkys 
žvirbliai. Iš to nenoromis per
šasi išvada, kaip žvirbliai 
šertų arklį, jei gautų valdyti 
pašarą...

Balfas yra visų lietuvių 
bendras reikalas. Dėl to ne
dera patiems savo tarpe 
griauti jo autoritetą ir vie
nybę dėl vieno ar kito nepa
tenkinto aukotojo ar šelpia- 

Į mojo. Dideliame darbe visada
’ atsiras nesklandumų, bet jei

gu iš to kas nori pasidaryti 
politinės propagandos įrankį, 
tas, aišku, nesklandumą tik 
didina.

Balfo širdis yra kun. Dr. J. 
Končius. Jo asmuo gali kam 
patikti ar nepatikti, bet be 
jo negalima įsivaizduoti to 
milžiniško darbo, kuris iki 
šiol yra atliktas ir toliau bus 
tęsiamas. Savo nenuilstama 
energija ir nepalaužiama va
lia, jis atlieka istorinę misi
ją mūsų tautai. Istorija jo 
darbą įvertins dėkingiau, ne
gu mes ir visa ta netoleran
tiška ir smulkmeniška aplin
kuma, kuri, užuot parėmus, 
ieško priemonių sukliudyti.

Jeigu Balfas mums lietu
viams darosi lyg tas Babelio 
bokštas, prie kurio jau nebe
galime susikalbėti, tai ar ne 
laikas katalikams pagalvoti 
apie atskirą savo fondą, kol 
tas bokštas nesugriuvo? Ka
talikai iš to neturėtų jokio 
nuostolio, net ir jeigu visas li
gi šiol įgytas Balfo turtas 
būtų išdalintas lygiai į ketu
rias dalis...

Jeigu tai nepriimtina, tai 
ar nevertėtų bent kurį laiką 
pamėginti visai atskirai re
gistruoti katalikų, socialistų, 
tautininkų ir sandariečių su
renkamas aukas pinigais ir 
daiktais ir paskui, pagal tai, 
sudaryti proporcingai atsto
vaujamą Balfo centrą. Labai 
būtų įdomu pamatyti tokio 
centro sąstatą. Iš to būtų ne 
maža nauda ir tremtiniams, 
nes lenktyniaudamos srovės 
vis daugiau surinktų aukų. 
Tada nereikėtų bergždžiai

kų vyskupų? Būtų labai įdo-'galvas, kaip pakriti- 
■kuoti sau nemėgiamus.

Bet žvirbliai visada pasi-1 P. Klevinis

visus tavo, nedorėli, planus. Todėl Jėzus, nenorėdamas 
nieko slėpti, eina tavęs pasitikti.

Taip Alyvų Daržely Jėzus su būreliu stoja skersai 
kelio, kad Judas su gauja atsidurtų jo akyvaizdoje. 
Šv. Jonas rašo: Jėzus, žinodamas visa, kas turėjo jam 
atsitikti, išėjo priešakin ir jiems tarė: Ko ieškote? 
Judas sumišo. Kareiviai sustojo, neš jų vadas dar ne
davė ženklo. Tačiau į Jėzaus klausimą: ko ieškote? jie 
drąsiai atsako: Jėzaus Nazarėno. Jėzus, kuris eina at
virai , atsiduoda laisvai, jiems taria: Aš esu. Tačiau 
jėzus nori įrodyti, kaip jie menki prieš dievišką galią. 
Tik Jėzus ištarė: Aš esu, jie pasitraukė atgal ir par
puolė ant žemės.

O Jėzaus gerume! Jėzus dar kartą Judui ir jo sėb
rams davė suprasti, kad jis visus gali sunaikinti vien 
rankos mostelėjimu. Tačiau koks vadas, toki ir tarnai. 
Judas aklas dieviškiems dalykams, akli ir jo tarnai. 
Stebuklas tik ką pertrenkė, o jie pasikėlę vėl atsako: 
Jėzaus Nazarėno. Daugelis Tėvų mano, kad Judo bi
čiuliai du kartu puolę kniūpsti prieš Jėzų. Tik trečiu 
kart, kai Jėzus pakartotinai pasakė: Sakiau jums, kad 
aš esu; jei tad manęs ieškote, leiskite šitiems šalin ei
ti, jie atsikėlę puolė Jėzų.

O, koks reginys! Jėzus ramus, pilnas galios, drąsos, 
klausia minią: Ko ieškote? Minia, tarsi žemės kirmi
nai, apsiginklavę, nedrąsūs, drebėdami, bejėgiai puo
la prieš savo Dievą ir Viešpatį. Jie lig žemės nusilenk
dami, atiduoda Jėzui pagarbą, tarsi melsdami J6 su
tikimo. Tik Jėzui laisvai atsiduodant, budeliai suriša 
Jo rankas.

JUDAI, JUDAI!
Štai Judas. Jis tiek yra patyręs gerojo Mokytojo 

malonių, tiek matęs stebuklų. Tačiau dabar Judas už
šalęs, išduoda savo Mokytoją. Judas ir parblokštas,

gatvėms valkatoms kartoja: Kurį aš pabučiuosiu, tai 
jis, tą nutverkite. Gavęs Jėzaus sutikimą, Judas, atsi
kėlęs, artinasi prie Mokytojo ir, išdavikiškai bučiuo
damas, taria: Sveikas, Mokytojau! Judo asmeny atsi
dengia paveikslas, kui’ žmogų veda laisvos valios nuo
dėmė.

Dabar žvilgterkime į Jėzų. Gal Jėzus piktadario ne
prisileis? Gal iš tolo atstums, kaip didžiausią savo prie
šą? Taip sprendžia tik blogu už blogą atmoką žmo
nės. Jėzus — Geras Mokytojas. Jam nėra priešų. Jis 
atėjo ieškoti suklydusiųjų. Dabar jis, apsivilkęs aukos 
rūbais, eina pasiimti kančių taurę iš Judo rankų. Jis 
eina mirti ir nusidėjėlius nori patraukti prie savo kry
žiaus. Aš gi, kuomet būsiu pakeltas aukštyn nuo že
mės, visus patrauksiu prie savęs, — kalba Jis. Jėzus 
maloniai pažvelgia į Judą, norėdamas nors šią pasku
tinę valandą jį sugraudinti.- Judas niekšiškai bučiuoja 
tardamas; Sveikas, Mokytojau. Jėzus maloniai apkabi
na, sakydamas: Prieteliau, ko atėjai? Judas tiesia ran
kas, kad parduotų. Jėzus prietelium vadina. Nori nors 
paskutinę valandą sugraudinti.

Tai neapsakomos meilės reginys! Tu peržengi vi
sokio žmoniškumo ribas. Savo išdaviką prietelium va
dinti galėjo tik Jėzaus dieviškos lūpos. Judas bučiuoja. 
Jėzus, kiaurai žinodamas pabučiavimo tikslus, švelniai 
primena: Judai, pabučiavimu tu išduodi žmogaus sū
nų. Judas užgauna Jėzų, o Jėzus vien meilę rodo. Ju
das įžeidžia savo Mokytoją, kuris jį išrinko, mokino, 
stiprino, apaštalu pašventė. Judas išduoda Jėzų kentė
ti, o Jėzus ramiai nori sugraudinti. Judas pragaro ieš
kosi, o Jėzus meile nori sutrumpinti Judo nuodėmės 
retežius. Tačiau veltui saulės spinduliai. Judas užkie
tėjęs. Jėzus graudžiu balsu taria: Prieteliau, ko čia 
atėjai?

O Kristaus siela, pašvęsk mus! . -
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Šv. Kazimiero parap
Rekolekcijos—pašaukimas
Šv. Kazimiero parapijoj bu

vo pravesta rekolekcijų ir su
sikaupimo savaitė. Kelios 
dienos buvo paskirtos reko
lekcijoms ir prisirengimui 
Kančios savaitei, o paskuti
nės dienos buvo skiriamos 
jaunimui, ypač pašaukimo 
klausimu. Rekolekcijų ir pa
šaukimų klausimus visą lai
ką kalbėjo misionierius kun. 
J. Borevičius, jėzuitas. Nema
žas skaičius tikinčiųjų, ku
rių tarpe ir jaunimas, atliko 
tą dvasinio susikaupimo sa
vaitę labai sėkmingai. Pamal
dos užbaigtos balandžio 2 d., 
vakare, su šv. Tėvo palaimi
nimu.

Mirė
A. a. Petronėlė Tutkienė, 

1929 E. Moyamensing Avė., 
ilgai ir sunkiai sirgo. Ji ir 
sirgdama nepamiršo savo 
dvasinių reikalų. Dažnai ji 
pati eidavo sakramentų, o 
kai negalėdavo, tai kviesda
vo kunigus su dvasiniu pa
tarnavimu. Ir savo mirties 
išvakarėse, pasijutusi silp
niau, pakvietė kunigą, kurs 
atnešė paskutinį Dangaus Pe
ną — šv. Komuniją. Tą pa
čią naktį, kovo 29 d., užmigo 
amžinu miegu. Iškilmingai 
palaidota bal. 2 d., Šv. Kry
žiaus kapinėse. Paliko nuliū
dime savo vyrą, dukteris ir 
jų šeimas. Tegul ilsisi ramy
bėje.

Atjaučia buvusius 
tremtinius

Philadelphijos lietuviai la
bai nuoširdžiai priima savo 
tautiečius, buvusius tremti
nius. Kai tik jie čia atvyksta, 
tai tuoj ir padeda jiems vi
sokeriopai. Kas ką nors pado
vanoja, priima į savo namus, 
ieško darbo ir susipažįsta, 
kad jie nejaustų kaip tarp 
svetimųjų. Ypatingai tai pa
jaučia pavieniai asmenys. 
Štai neseniai čia atvyko p. 
Kazys Kupetis. Jį pakvietė 
pp. J. Valavičiai, 1340 S. 2nd 
St. Kaip jis čia apsigyveno, 
tai pasijuto kaip pas savo 
motiną, sako jis. Jį globoja 
ir gelbsti, kaip tikrą vaiką. 
Tai tikrai didelis pp. Valavi
čių nuoširdumas buvusiam 
tremtiniui. Dabartiniu laiku 
jis gavo darbo toliau už Phi
ladelphijos, bet visuomet pas 
savo kvietėjus sugrįžta, kaip 
į savo namus. Daug nuošir
dumo parodė ir pp. Banėnų 
šeimai p. A. Mažeikienė ir vi
sa eilė kitų lietuvių. Jos pa
rūpino darbo, padėjo susi
tvarkyti namuose ir gelbėjo 
visokeriopai, kad jie tik lai
mingai pradėtų gyventi.

Mira
A. a. Domicėlė Kružinskie- 

ne, 23 & Christian St., po il
gesnės ligos, mirė balandžio 
1 d. Ji paliko savo užeigos 
biznį ir nemažai turto savo 
giminėms. Iškilmingai palai
dota bal. 4 d. Jos vyras buvo 
jau miręs prieš kelius metus.

Parvežė karį
Šiomis dienomis parvežė 

žuvusį karį a. a. Steponą 
Usinską. Jo kūnas bus palai
dotas šv. Kryžiaus kapinėse 
bal. 9 d. iš šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios.

Serga
P. Jonas Budrevičius, 1851 

S. Ringold St, buvęs lietuvių 
klubo pirmininkas, jau ilgai 
ir sunkiai serga. Jis gydosi 
ligoninėj. Jį lanko draugai ir 
pažįstami. Tai ilgametis to 
klubo vedėjas ir palaikyto
jas. Dabar tas klubas nutarė 
pastatyti naują ir moderniš
ką namą prie Snyder ir 29 
gatyiu.

Atvyksta žymus muzikos 
artistas

Šią savaitę iš Vokietijos 
atvyksta žinomas ir garsus 
violenčialės artistas p. Sau
lius su žmona. Jie sustos Phi
ladelphijoj.

Vaidins komediją
Lietuvos Vyčiai dabar jau 

baigia rengti vaidinimą—vie
ną juokingiausių komedijų— 
Piršlybos. Vaidinimas bus pa 
statytas labai gražiai ir visi 
galės linksmai laiką praleis
ti. Vaidina patys Vyčiai. 
Tarp vaidintojų yra ir vienas 
vytis Algis Vaičiūnas, iš Eu
ropos atvykęs. Jis jau yra 
vaidinęs daug veikalų ir da
bar jis tikrai gražiai pasiro
dys. Iš mūsų jau yra vaidi
nęs daug veikalų ir dabar jis 
tikrai gražiai pasirodys. Iš 
mūsų žinomiausių artistų y- 
ra tame veikale Vyčių pirm. 
Juoz. Janulaitis, Elena šau
lytė, Vyčių centro sekretorė, 
Jurgis Mažeika, Juozas Ut- 
kus, Maria Janulytė, Ona 
Olbikaitė, Elena Bigenytė, 
Edvardas Lūšis. Be to, bus 
grupė artistų padėjėjų. Be 
vaidinimo ant scenos pEima- 
tysime ir lietuvio baletininko 
šokėjo Ks. Knitaičio baleto 
šokėjus. Jis buvo Lietuvos 
baleto šokėjas Lietuvoj ir da
bar čia turi savo trupę. Au
ka tik $1.00. Po vaidinimų 
bus šokiai.

Šv. Andriejaus par

Apsilankė svečiai
Bal. ,3 d. mūsų parapiją ir 

bažnyčią aplankė svečiai iš 
Brooklyn©, kun. Jonas Pakal
niškis ir “Amerikos” redak
torius Dr. Antanas šerkšnas. 
Gerb. kun. J. Pakalniškis lai
kė mišias ir pasakė gražų pa
mokslą lietuvių katalikų 
spaudos reikalu. Po pamaldų, 
eidami iš bažnyčios, daugelis 
parapijiečių užsirašė “Ameri
ką.” Kiti, kaipo Velykų dova
ną, užrašė “Ameriką” savo 
giminėms, geriems pažįsta-' 
miems.

Ištikrųjų, “Amerika” yra 
mūsų artimas ir geras laik
raštis. “Amerikoje” kas sa- į aiclia lr Pr 
vaite telpa daug įvairių žinių. n™21*03' Tas 
iš Philadelphijos lietuvių gy-j 
venimo ir veikimo. Todėl, ir 
privalėtų kiekvieno gero lie
tuvio, parapijiečio namuose 
rastis “Amerika.”

Sėkmingas parengimas
Kovo 27 d., Šv. Elenos 

draugystė surengė kortų lo
šimą. Parapijiečiai suaukavo 
daug įvairių daiktų. Parapi
jos svetainėn suėjo apsčiai 
publikos. Visi laimėjo daug 
gražių ir naudingų dovanų. 
Šv. Elenos draugystės narės 
laimėjo daug gražių ir nau
dingų dovanų, šv. Elenos 
draugystės narės labai vie
ningai ir stropiai darbavosi. 
Dabar jos džiaugiasi, kad tas 
paprastas parengimas davė 
pelno virš $500 parapijos Ju
biliejaus Fondui.

—Parapijos skolos suma
žinimo Jubiliejaus Fondas 
auga "kaip ant mielių,” sko
la nyksta “tirpsta, kaip le
das.” Į tris šių metų mėne
sius parapijos skolos atmokė
ta $7,500.

Bal. 11 d. bus vardo diena 
mūsų gerb. vikaro kun. Leo
no Pečiukevičiaus. Taipgi 
mūsų parap. buvusio vikaro 
gerb. kun. S. J. Mažeikos gi
mimo diena bal. 12 d. Sveiki
name ir linkime mūsų vadam

Bendros žinios
Lankėsi P. Minkūnas

BALFo dabartinis vedėjas 
P. Minkūnas šiomis dienomis 
lankėsi Philadelphijoj. Asme
niškai aplankė buvusius DP 
ir jų geradarius, kurie par
traukė lietuvius. Jis aplankė 
p. Valavičius, 1340 S 2nd St. 
ir padėkojo už jų pasišventi
mą, priėmimą ir globojimą 
tremtinių. Valavičiai išrašė 
kelias šeimas ir vis dar iš
duoda naujų garantijų. Vie
nus savo namus pavedė trem
tiniams, o kituose priima ir
gi naujų gyventojų.

Sugavo
Neseniai S. Philadelphijoj 

įvyko baisus užpuolimas svai
galų parduotuvėj, kur du par
davėju buvo nušauti, o tre
čias sunkiai sužeistas. Įtaria
mieji suimti.

Spaudoje buvo užsiminta,' 
kad neseniai į JAV atvyko 
vienas žymiausių mūsų var
gonų muzikos meisterių Ze
nonas Nomeika. Tai itin ryš
ki tos srities asmenybė ir 
pravartu su ja daugiau susi
pažinti.

Z. Nomeika yra gimęs 1911 
i na. kovo 28 d. Pėdžių kaime, 
Kėdainių apskrity. Dar netu
rėdamas pilnų metų, Zenonas 
buvo atvežtas į JAV ir čia 
praleido savo kūdikystę. Gy
veno įvairiuose miestuose, 
pradedant Trenton, N. J. ir 

(baigiant Lawrence, Mass. 
Į JAV lankė Public School, kol, 
sukakęs 10 metų su tėvais, 

.grįžo į Lietuvą.
I Jau iš pat jaunystės Zeno
nas pasekė savo šeimos tra- 
'dicija ir pradėjo mokytis 
__ „__ ____i jam labai ge- 

: rai sekėsi ir vos 12-kos metų 
'sulaukęs jis jau vargoninin
kauja Truskavos parapijoje.

Jaunasis vargonininkas ne
nurimo savo pasiekimais, bet 
troško pasiekti kuo daugiau 
ir nenurimo provincijos var
gonininko vietoje. Pirmiau
sia jis įstoja į J. Naujalio 
vargonininkų kursus. Po to 
stoja Kauno konservatori- 
jon, kur savo muzikinį akira
tį smarkiai praplečia. Be var
gonų, Zenonas studijavo for
tepijoną. 1927 m. Z. Nomei
ka jau pasireiškia kaip var
gonų ir fortepijono solistas 
ir suruošia eilę koncertų. Po 
dviejų metų jis baigia Kon
servatoriją ir gauna Švieti
mo ministerijos stipendiją 
toliau specializuotis.

Tokiu būdu gabusis mu
zikas atsiduria Paryžiuje ir 
ten 1936 m. baigia Ecole 
Normale de Musique. Jo mo
kytoju buvo garsusis vargo
nų virtuozas prof. Marcei 
Dupre. Iš viso, besimokyda
mas Z. Nomeika praleido apie 
13 metų ir po to. periodo jis 
jau susiformavęs, platauę 
mEisto muzikas ir jo koncer-j_ ____
tai yra tikrojo meno krislai įas vienos valandos bėgy iš-

menėj — savo sugebėjimais 
jis tai galės be priekaišto at
likti ir garsinti lietuvius.

J. K. C.

ĮVAIRENYBĖS
DRAUDŽIA NUO 

PAGROBIMO
Anglijos ir Amerikos drau

dimo bendrovės sugalvojo 
naują būdą pasipelnyti. Jos 
draudžia turtuolius nuo pa
grobimų, kurie, kaip žinia, 
Amerikoj dažnas reiškinys. 
Apdrausti galima iki 100,000 
dolerių. Bendrovės apmoka 
90% grobikų reikalaujamos 
išpirkimo sumos.

Amerikos futbolo aukos
Per 1935 metus, Ameriko

je užmušta futbolo rungty
nėse 30 lošėjų ir sužeista 76,- 
900. Tai bent lošimas! Dėl to 
Amerikoje futbolas yra toks! 
populiarus.

Ryja akmenis, kad skęstų
Yra patirta, kad jūrų vil

kai, dėl seno amžiaus ir pri
augusių taukų, negali pasiek
ti gilesnių jūros vietų, ten, 
kame yra daugiau žuvies — 
jiems maisto. Tuomet tie se
nieji jūrų vilkai nuryja dide
lius akmenis, kad tuo būdu 
palaikytų pusiausvirą ir pa
siektų gilesnes jūros vietas.

Vienos valandos bėgy
Vienos valandos bėgy, vi

same pasaulyje gema 5,449 
žmonės, ir 4,630 žmonių mirš
ta. Vienos valandos bėgyje 
visame pasaulyje žmonių su
situokia 1,200 porų. Vienos 
valandos bėgy tik kultūriško
se pasaulio šalyse įvyksta 10 
žudysčių. Vienos valandos 
bėgy visame pasaulyje pa
dirbama 7,000 automobilių, 
tokiu pat laiku visame pa
saulyje automobiliai užmuša 
117 žmonių. Viso pasaulio paš-

- [visiems jų klaususiems.
Liet. Gen. Konsulato | Grįžęs į Lietuvą, Z. No-
New Yorke prašymas meika dirba pedagoginį dar

bą Klaipėdoj, Šiauliuose ir 
pagaliau Vilniaus valstybinėj 
konservatorijoj, kur vedė var 
gonų klasę ir auklėjo jaunuo
sius muzikus.

Pasitraukęs į vakarų Eu
ropą, Z. Nomeika turėjo pro
gos toliau dirbti savo darbą 
ir tarptautinėj plotmėj yra 
susilaukęs didelio įvertini
mo. Z. Nomeika nėra vien tik 
puikios technikos vargonų 
meistras, bet jo grojime, ša
lia bepriekaištinės technikos, 
prabyla vidinis pasaulis — 
jis groja giliai įsigyvenda
mas ir užčiuopdamas kūrinio

Naujai atvykusieji tremti
niai yra prašomi, tiek tauti
nio solidarumo, tiek ir prak
tiniais sumetimais, pranešti 
raštu savo antrašus Lietuvos 
Generalin. Konsulatui New 
Yorke, drauge su žiniomis 
apie savo ir šeimos narių gi
mimo vietą ir laiką, profesi
ją ar specialybę, ir iš kurios 
tremtinių stovyklos atvykę. 
Gyvenantieji ne savo butuo
se, prašomi pranešti pas ką 
gyvena.

Atvykusiųjų į JAV dažnai 
iečko jų draugai ir pažįsta- kuriJVu-

geros sveikatos ir daug, daug I jie yra Pa8auti tos nuosta-
malonių.

mieji, nuvykusieji į kitus te geba perduoti klausytojams,

siunčia 114 milijonų laiškų, 
pašto ženklelių pirkimui žmo 
nės išleidžia 25 milijonus do
lerių.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1118 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.
ModernHka laidojimo (staiga 

Didele, graži koplyčia, erdvi sale 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvyne 
Viskas nemokamai 

Kreipkitės dieną ir nakti

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas
Laisnlaotaa

LIETUVIS GRABORIUS
Penu* ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601-03 So. 2nd St
Philadelphia, Pa.

klišieji Europoje. Jiems ąta-'bįį avas{nįį jSg08. Ne vel.
- >“nU0S re,-Ia;tui ir vokiečiai, kurie muši- Įteikti. Neturėdamas antrašų, ;klniam nime turi

I limo u nvianlntn a norrn_ e c
skonj, jam siūlė pasilikti pas 
juos. Vis dėlto Z. Nomeika 
pasirinko JAV, kur yra įsi
kūrę daug lietuvių. Kol kas 
jam lietuviškoj bendruome
nėj neteko pasirodyti, nes 
dabar jis darbuojasi pas len
kus Rochester, N. Y. Bet rei
kia tikėti, kad netolimoj at
eity išgirsime jo vargonų 
meną ir savo šventyklose.

Tikime, kad Z. Nomeika, 
kaip didelio masto koncerti
nis vargonininkas, plačiau 
pasireikš amerikinėj visuo-

i Generalinis Konsulatas nega
lės imtis naujai atvykusiųjų 
ieškoti ir su gailesiu turės 
tokio tarpininkavimo atsisa
kyti.

Amerikos lietuviai taip pat 
yra prašomi pranešti savo 
antrašus Generaliniam Kon
sulatui, ypatingai gi tie, ku
rie laukia atsiliepiant savo 
gimines, draugus iš Europos 
ir mano, kad galėtų būti jų 
ieškomi. Generalinis Konsula
tas negali visų Amerikos lie
tuvių pasiekti per spaudą, 
nes dalis Amerikos lietuvių 
spaudos ieškomųjų sąrašų 
netalpina. Todėl tie antrašai, 
sudėti Konsulato kartotekon, 
įgalins Generalinį Konsulatą 
pasiekti ieškomuosius asme
nis, reikalui esant.

Rašydami Generaliniam 
Konsulatui, praneškite visas 
žinias apie save, tomis pavar
dėmis, kuriomis buvote žino
mi Lietuvoje (ištekėjusios 
moterys prašomos pranešti 
ir savo mergautines pavar
des), ir nurodykite savo kil
mę — kaimą, parapiją, vals-

čių, apskritį, kuriame esate 
gimę, o taip pat ir tėvų ir 
motinų vardus ir mergauti
nes pavardes. Jei dabartinės 
pavardės, kuriomis čia esate 
žinomi, yra pakeistos, ar su
trumpintos, tai prašome ir 
jas nurodyti.

Generaliniam Konsulatui 
rašyti reikia šuo antrašu:

Consulate General bf 
Lithuania

41 W. 82nd Street, 
New York 24, N. Y.

Viso kaimo motina
Ispanė, vardu Antanina Lo

pec, buvo “ištiso kaimo mo
tina.” Kada ji mirė, prie jos 
mirties patalo susirinko pen
ki jos vaikai, 35 anūkai, 48 
vaikaičių sūnūs ir 53 kiti gi
minaičiai. Visi jie gyveno vie
name San-Jorge kaime, ku
riame nebuvo kitų gyvento
jų be Lopec šeimos.

Trečdalis visų gyvių — 
vabzdžiai

Apytikriai apskaičiuoja
ma, kad ant žemės gyvena 
apie 900,000 įvairių gyvių rū
šių, iš kurių apie 300,000 yra 
vadinami nariuotakojai — 
vabzdžiai. Taigi, vabzdžiai 
sudaro apie trečdalį visos gy
vūnijos. Daugiausia nariuo
takojų grupėj yra vabalų. 
Drugių yra žymiai mažiau.

PIKČIAU UŽ MARCONI
Marconi išradęs mašiną, 

kuri per minutę gali ištarti 
500 žodžių.

—Tai niekai! Mano žmona 
kai įpyksta tiek žodžių išduo
da, kad ir suskaityti negali
ma.

< Garbingi “Amerikos” 
Rėmėjai

“Amerika” turi gražų būre
lį nuoširdžių savo rėmėjų, 
ypač provincijos skaitytojų 
tarpe. Jie visada paremia 
kiekvieną mūsų sumanymą ir 
paremia gana žymia auka.

Pereitame “Amerikos” nu
meryje turėjome garbės pa
skelbti visą eilę vardų tų 
skaitytojų, kurie nuoširdžiai 
parėmė “Amerikos” vajų. Da
bar štai nauji mūsų gerada
riai:

Joseph Brown iš Roches
ter, N. Y., surinkęs “Ameri
kai” 8 prenumeratas.

M. Kerbelis iš Amsterdam, 
N. Y., prisiuntęs savo prenu
meratą ir $7.00 “Amerikos” 
vajaus tikslams.

Jurgis Jodelis, žymus New
ark© biznierius, prisiuntęs 
$9.00 prenumeratos.

Antanina Samalionienė iš
i Ozone Park, atsilankiusi už
simokėti prenumeratą, pa
skyrė $2.00 “Amerikos” fon
dui.

Mrs. Pr. Ražickienė iš 
Ridgewood, N. Y., besilanky
dama redakcijoje, užrašė 
“Ameriką” savo pažįstamiem 
2 metams.

Alex Grigaliūnas iš Long 
Island City, N. Y. užsimokė
jo prenumeratos $9.00.

Frank Yocis iš Maspetho 
prisiuntė savo prenumeratą 
ir $1.00 paskyrė laikraščio 

pagerinimui.
P. Venclova, Maspeth, N. 

Y., tik atvykęs iš tremties, 
rašo: “Būtų labai malonu, jei 
“Amerika” mane lankytų ir 
toliau. Tikiu, neliksiu jai sko
lingas, tik tuo tarpu esu kaip 
svečias svetimame uoste.”

Mrs. S. Šatkus, nuolatinė 
“Amerikos” skaitytoja iš Pa- 
tersono, N. J., prisiuntė sa
vo prenumeratą ir $1.00 laik
raščio pagerinimui.

Mrs. O. Barbšis iš Brookly- 
no, atsilankiusi į “Amerikos” 
įstaigą, užsimokėjo prenume
ratą ir paskyrė $2.00 laikraš
čio fondui.

Juozas Darnusis, nuolatinis 
“Amerikos” skaitytojas iš 
Hartford, Conn., rašo: “Siun
čiu jums savo prenumeratą 
ir linkiu geriausios kloties. 
Stengiuosi surasti “Ameri
kai” daugiau skaitytojų.”

Mrs. A. Karpavičienė iš 
Brooklyno, nors skaito kelis 
lietuviškus laikraščius, bet ir 
“Amerikos” neatsisako. Ji 
prisiuntė savo prenumeratą 
šiems metams.

—-J. Šaulys iš Rochester, N. 
Y./prisiuntė prenumeratą už 
2 metus.

Vaclovas Vitkus, nuolatinis 
“Amerikos” rėmėjas iš Broo
klyno, atnaujino savo prenu
meratą ir $1.00 paskyrė va
jaus reikalams.

i V. Stašinskas iš New Yorko 
i prisiuntė savo prenumeratą 
'ir $1.00 laikraščio fondui.

Jurgis Karosas iš Kanados 
naujai užsirašė “Ameriką” ir 
savo auka prisidėjo prie laik
raščio rėmėjų skaičiaus.

Ne visi gali užsisakyti 
laikraštį

Yra žmonių, ypač naujai 
atvykusiųjų tarpe, kurie no
rėtų skaityti laikraštį, bet 
neišsigali jo užsisakyti. Pa
vyzdžiui :

Ant. Vedegys, pakliuvęs į 
cukrinių nendrių plentaciją 
Louisianoje, rašo: “Ameri
ka” yra įdomus laikraštis ir 
man labai patinka, nes duo
da daug žinių iš viso pasaulio 
ir katalikų gyvenimo. Deja, 
jos užsisakyti negaliu. Nes 
už 10 valandų darbo į dieną, 
gaunu tik $2.90 ir iš to turiu 
išmaitinti 5 asmenų šeimą.”

Todėl A. Vedegio šeimai 
“Amerika” bus siuntinėjama 
iš atskiro fondo, kurį mūsų 
rėmėjai šelpia savo aukomis. 
Gi mūsų visuomenė yra kvie
čiama susirašinėti su ta pa
vyzdinga šeima ir atsiklaus
ti, kuo daugiau jai galima pa
dėti. (Jų adresą galima gau
ti “Amerikos” administraci
joje).

—Stasys Ruginis iš Brook
lyn© mums rašo: “Siunčiu 
Jums prenumeratą už šiuos 
metus ir linkiu, kad “Ameri
ką” skaitytų kiekvienas lietu
vis katalikas, nes ji yra labai 
malonus laikraštis.”

Nauji skaitytojai
Mrs. Anna Yakštis, Brook

lyn, N. Y.
Mrs. Jos. Lukošius, Brook

lyn, N. Y.
Urs. Račkauskaitė, New

Hyde Park, N. Y.
—Alfonsas Stripeikis iš

Brooklyn, N. Y.
A. Dėdinas, Brooklyn, N.Y.
Vladas Bagdonas, Quebec, 

Canada.
Kazimiera Tamkevičaitė,

Cincinati, Oh^
B. Sidzikauskienė, Brook

lyn, N. Y.
Eug. Bajorienė, St. James, 

Maryland.
Magd. Vaitkus, Brooklyn.
Paul J. Butvidas, Nutley,

New Jersey.
Vyt. Žukas, Brooklyn,
Ant. Vedegys, Donaldson

ville, La.
Prof. Z. Nomeika, Roches

ter, N. Y.
Jadvyga Gudonis, Philadel

phia, Pa.
Ap. Adomaitienė, Phila.
Ona Zigmantienė, Phila.
Julia Venckienė, Phila, Pa.
Rose Šokas, Phila, Pa.
Juozas Gervis, Phila, Pa.
Petras Gibas, Shenandoah.

Administracija

J. E. Vysk. Padalskio laiškas Šv. Grigaliaus 
Didž. Ordino Kavalieriui Dr. J. Leimonui

Regensburg, Alter Kom- 
mark 7, Vokietija, 1949 m. 
vasario 16 d.

Didžiai Gerbiamam 
Dr. Juozui Leimonui.
Didž. Gerbiamas Daktare,

Man yra didi garbė ir lai
mė Jums pranešti, kad šv. 
Tėvas Pijus XII, įvertinda
mas Jūsų didelius nuopelnus 
Katalikų Bažnyčiai, teikėsi

j Jus paskirti Šv. Grigaliaus 
—Pašto atvirukai pirmą' Didžiojo Ordeno antrojo laip- 

kartą pasirodė Austrijoje, snio Kavalierium, kurio loty- 
virš 100 metų atgal. |niškas titulas yra

—Triušių (kralikų) augi- Commendator S. Gregorii 
nimas yra pelningas dalykas. Magni.” 
Prieš paskutinį pasaulinį ka
rą Anglija kasmet įveždavo' lieriau, teikitės priimti ir ma- 
triušių kailių už 40 milijonų,'no nuoširdžiausius draugiš- 
ir triušių mėsos už 4 milijo- kus sveikinimus ir geriausius 

linkėjimus. Kaip Vilkaviškio 
—Žmogaus širdis veikia Vyskupas Koadjutorius, no- 

nuo pirmos gyvenimo valan- rėčiau pridėti sveikinimus ir 
dos ligi mirties. Per 70 žmo-[visų savo dijeceziečių, iš ku- 
gaus gyvenimo metų ji su- [ rių tarpo ir Jūs esate kilęs, 
tvaksi 3 bilijonus kartų ir 
perpumpuoja 150 milijonų. Bažnyčiai 
kvortų kraujo. r'

Eques

Šia proga, Brangus Kava-

nus.

| Jūsų paslaugumas Kristaus
"‘i nepriklausomos 

'Lietuvos laikais ir tremtyje,

gražus Jūsų vadovavimas 
katalikiškajam Lietuvos jau
nimui ir iš viso Jūsų darbas 
katalikiškoje akcijoje negalė
jo neatkreipti Popiežiaus dė
mesį. Šis Jūsų paskyrimas 
Šv. Grigaliaus Didžiojo Orde- 
no antrojo laipsnio Kavalie
rium, neabejoju, yra Jūsų uo
lumo ir paslaugumo Kristaus 
Bažnyčiai pripažinimas ir už
gynimas iš aukščiausio Kata
likų Bažnyčios Autoriteto pu
sės ir kartu atsidėkojimas už 
atliktą darbą. Neabejoju, kad 
Jūsų kilniajai sielai visa tai 
bus tik naujas akstinas dar
buotis Kristaus Bažnyčiai lie
tuvių tautoje, ypač šios trem
ties laikais, o vėliau, tikimės 
kad tai Dievas duos, ir išlais
vintoje Tėvynėje.

Dar kartą Jus nuoširdžiai 
sveikindamas ir reikšdamas 
savo gilią pagarbą,

Pasilieku Kristuje,
t Vincentas Padalskis, 
Vilkaviškio Vyskupas 

Koadjutatorius

i
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KANADOS LIETUVIAI
NAUJAM GYVENIMO KELYJE

Po ilgo laukimo, po dauge
lio nepagrįstų atidėliojimų, 
vis dėlto, pagaliau, laikinoji 
Kanados Liet. Centro Taryba 
kovo 26-27 d. sušaukė atsto
vų suvažiavimą, kuriame Ka
nados lietuviai aptarė savus 
reikalus ir išsirinko valdo
muosius organus. Suvažiavi
mas įvyko Montrealyje.

Dėl sunkiai suprantamų 
priežasčių, Kanados Lietuvių 
Centro Taryba ligi šiol viso
kiais būdais stengėsi sunive- 
luoti savo pačios įsteigtus net 
19 KLT skyrių, užsimodama 
neva atstovauti visas Kana
doje egzistuojančias organi
zacijas, partijas, klubus ir ki
tokius sambūrius, skelbdamo- 
si jų vyriausiuoju organu. 
Tuo tarpu, didžiulė dauguma 
tų sambūrių nė nemanė, kad 
KLCT jiems yra kokia tai 
aukščiausia viršūnė. Tuo la
biau, kad tie sambūriai nie
kad tokio centro nebuvo rin
kę, todėl jo ir “perrinkti” ne
norėjo...

KLCT šaukė į vadinamą 
seimą visas organizacijas, ■ 
partijas, savišalpines draugi
jas ir kitokias specifiniais 
tikslais susibūrusias grupes, 
siūlydama joms rinkti nuo 50 
narių po vieną atstovą ir 
siųsti į Montrealį į jų ruošia
mą seimą. Deja, didelė dau
guma šaukiamųjų grupių, 
kaip: Toronto Švento Jono 
Pašalpinė draugija, Moterų 
“Dainos” grupė, LRKPK Są
jungos skyrius, visi parapi
niai sambūriai ir kit., o taip 
pat ir Montreal© Vyt. Didž. 
Klubas, kuris turi net 700 na
rių, atsisakė rinkti tokius at
stovus ir dalyvauti nevaini
kuoto “viešpaties” — KLCT 
ruošiamam seime.

Suvažiavus atstovams į 
Montrealį, pasirodė keistų 
dalykų, planuojamų iš laiki
nosios KLCT pusės. Paskuti
niajam aplinkraštyje buvo 
skelbiama, jog pirmą dieną 
turės savo posėdžius KLT 
skyriai, o ant rytojaus vyks 
minimas seimas. Deja, oficia
lus aplinkraščio pranešimas 
buvo sulaužytas ir pradėtas 
tas “vinigretinis” seimas. Ži
noma, tas padaryta su tiks
lu, kad KLT atstovai negalė
tų laisvai ir savarankiškai 
aptarti savųjų reikalų, o, už
miršę savo veikimo gaires 
nepartiniam, bet kultūriniam 
ir Tėvynės vadavimo darbe, 
pasiduotų kokiam tai ‘super’ 
komitetui, kuriame dalyvau
ja ir srovinė partija — social
demokratai.

Deja, skyrių atstovai ne
nusileido ir, vis dėlto, nors 
rytojaus dieną, savo suvažia
vime pravedė: priėmė statu
tą, pakeitė balsavimu organi
zacijos pavadinimą (iš K. L. 
T. į Kanados Lietuvių Sąjun
gą) ir išsirinko centro valdy
bą. Balsuojant slaptu baisa-' mokyklos vaikučiai, mokytojų 
vimu į centro valdybą įėjo Sesučių vadovybėje, surengė pa- 
šie asmenys: Agr. Pr. Ru- 
dinskas — Sąjungos pirmįn., 
A. Rinkūnas — I vicepirmin., 
Dr. A. Šidlauskaitė — II vi- _ _ ___
cepirmin., Dr. J. Sungaila — mo kalbas pasakė vienuolis kun. Į 
sekret., A. Sakalas — iždin. j Pauliukas, paulistas, kun. Dr. J. 
ir Bakšys su Lukoševičium i Starkus ir padėkos žodį tarė ju- 

t 'biliatas.
Vietinė anglų kalba spauda 

per tris dienas plačiai aprašinė
jo jubiliato nuopelnus parapijai, 
įsidėdami gražų atvaizdą.

ATVYKO IŠ TREMTIES
Laivu General Taylor i New Orleans 
atvyko Šie lietuviai tremtiniai:

ABRACIAUSKAS Liudas, 2545 W. 
Marquette Rd., Chicago, Ill.

ALONDERIENE Kazė, Piceville, I.
DABUSIS, Petras, Marta, Valerija, 

Diamanda. P. O. Box 583, New Or
leans 7, La.

BACKAITIS, Stasys, Marija, Sta
sys, Algimantas. Grubville, Mo. ■ '

BAIRUNAITE Sofija, 7005 Apricot 
St., New Orleans, La.

BAKTYS, Bronė, Motiejus, Algiman
tas. 1819 80 42 Ct., Cicero 50, Ill.

BANIUKAITYTE Janina, Los An
geles, Calif.

BAREIKA, Jonas, Eleonora, Mari
ja, Irena. Brussels, Ill.

BARTUŠKA, Vladas, Salomėja, Ro
manas, Danutė. 7622 Dante Ave., Chi
cago, Ill.

džiaujant vadinamam seimui, 
dalyvavo salėje veik pusė pu
blikos komunistų, kurie tik ir 
ieškojo progos savo komunis
tiškiems išsišokimams.

Suvažiavimuose dalyvavo 
ir trejetas aukštų svečių, tai: 
Lietuvos Gener. Konsulas 
Pik. Grant Suttie, Vykd. Ta
rybos pirmin. Min. V. Sidzi
kauskas ir BALFo vicepinn. 
p. E. Devenienė.

Kanados lietuvių didžiau
siai organizacijai buvo bu v.1 _ _ 
KLT persiorganizavus į Ka- j ~ BIELIAUSKAS Konstancija, Forest 
nados Lietuvių Sąjungą fr. Grove,-Oregon, 
priėmus savo veikimui korė-!C,Z™“S An“"“' w« 
guoti statutą, kaip organiza- j DAINAUSKAS, Leokadija, Rimvy- 
cijinę teisinę normą, šiuo da3. Jūratė. Kearney, Nebraska, 
metu Kanados lietuviai stovi !Ch?ct^E™S’ Jonas’ Ona' Stas5’ 
naujame kelyje. Linkėtina į deksnys, Ignas, Ona, Danutė, Jo- 
pasekmingos veiklos. Kiek nas, Romualda. Kelso, Missouri, 
yra žinoma, visas įvairiausių '•.. D^AZD_^V m ^g°n ’ \,aimw t Ge’ . .v. e .. . diminas. 3102 T St., Omaha, Nebr.
samblinų mišinys — taipogi) DŪDA, Kazys, Kazė, Petras. Rice-
išsirinko savo centro tarybą. 
Kokios jos bus funkcijos ir 
kas jai priklauso veikti—ne
žinoma. Negi tik “karaliau
ti,” nes visos organizacijos, 
partijos ir draugijos kiekvie
na ir taip turi savo veikimo 

j gaires ir “patropija” veikti 
be “aukščiausio sovieto”...

K. Taraškevičius

Elizabeth, N. J
Kovo 19, 20 ir 21 d. pas mus 

buvo iškilmingas tridienis. Buvo 
25-kių metų mūsų klebono kun. 
J. Simonaičio klebonavimo para
pijoje sukaktis. Per tas tris die
nas vyravo pakili švenčių nuo
taika. šv. Juozapo dienoje pat
sai jubiliatas laikė mišias. Jam 
asistavo kun. A. Kaspera ir kun. 
A. Grauslis, pranciškonas. Lai
ke šių iškilmingų mišių šauniai 
giedojo parapijos choras. Antrą 
dieną parapijos draugijos suren
gė iškilmingą bankietą. Bankietą 
pradėjo kun. Dr. J. Starkus ir 
vakaro vadovybę perdavė kun. 
A. Kasperui. Po vakarienės bu
vo daug sveikinimų, kurių tarpe 

— prel. M. Krupavičius, prel. 
J. Balkūnas, miesto mayoro at- 

' stovas Bob Ford ir visa eilė kai
mynų klebonų ir šiaip asmenų. 
Buvo perskaityta daugybė svei
kinimų telegramomis ir buvo į- 
teiktos dovanos nuo draugijų ir 
jaunimo: Vyčių, Sodalicijos, cho
ro ir kitų.

Sodalicijų leidžiamam mėn
rašty “The Queens Page,” kurį 
pagrindiniai tvarko kun. A. Kas
peras, visa eilė puslapių buvo 
pašvęsta klebono jubiliejui pa
minėti, patalpinant eilių, straips
nių, paveikslų ir sveikinimų.

Jubiliejui pritaikytus kūrinius 
dainavo Karolina Miškinis ir V. 
Baranauskas, - pianu palydint 
komp. J. Žilevičiui, žmonių bu
vo iš plačios apylinkės pilnutėlė 
svetainė, apie 20 dvasiškijos.

Užbaigoje širdingai dėkojo ju
biliatas už tokį širdingą pager
bimą.

Pirmadienio vakare, parapijos

ville, Iowa.
GAIŽUTIS Vytautas, 610 E. 88th 

St., Chicago, Ill.
GEDMINAS, Bronius,' Ona, 

Danguolė, Rimvydas. 7445 S. 
mento Ave., Chicago, Ill.

GAURONSKIS Petras, Larchwood, 
Iowa.

GRIGALIŪNAS, Juozas, Emilija.
3313 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

GILYS, Juozas, Juzina, Vladas, Ri
mas. Box 583, New Orleans 7, La.

GRUSNTUS, Silvestras, Jolanta. 
Mandeville, La.

JANICKIENE, Ona, Napoleonas, Fe
licija. 212 N. 17th Ave., Melrose 
Park, DI.

JUOZEVICIUS, Jonas, Aldona, Jūra
tė, Ramunė. Geismar, Louisiana.

KARTANAS, Vladas, Konstancija. 
Covington, La.

KRATAHTENE Marcelė. 4437 So.
Talman Ave., Chicago, Ill.

KUINYTE Aldona. Opelousas. La.
KUNGYS Feliksas, 6519 S. Wood 

St., Chicago, Ill.
LIPSKIS, Antanas, Antanina. 1733

N. Wells St., Chicago, III.
LUKAVICIUS, Antanas, Eleonora, 

Danutė, Antanas, Stasys, Eleonora. 
Belle Rose, Louisiana.

MANVYDAS, Algirdas, Stasė, Rim
gaudas, Tomas. 1803 W. 62nd Street, 
Louis, Ill.

MICIULIS Aldona, 508 N. Hillcrest 
Rd., Beverly Hills, Calif.

MIKITAS Viktorija, 3114 T Street, 
Omaha, Nebr.

MILVYDAITE Liucija, Lockport, 
Louisiana.

NAVAKAS, Juozas, Julija, Jonas, 
Julija. 3522 V St., So. Omaha, Nebr.

NEVERAUSKAS Antanas, 12239 
Emerald, Chicago, Ill.

ODINAS, Pranas, Akvilina, Vacys, 
Irena. 3418 U St., Omaha, Nebr.

OKAS, Jurgis, Juzė, Nijolė-Marija, 
Skirmantas, Danguolė, Juzė-Blrutė. 
R. R. 5, Clover, So. Carolina.

PAULIUKONIS Antanas, 1652 6th 
Avė., Los Angeles, Calif.

PETRAITIS Mikas, R. F. D. 3, Lock 
port, Hl.

PRANCUZEVIOIUS, Vilius, Valė. P.
O. Box 188, Napoleonville, La.

RAČIŪNAS, Justinas, Antanina, O- 
na. Lockport, Lousiana.

RADINOWNA Anna. New Orleans.
SABALIAUSKAS, Juozas, Marcelė.

1625 S. 20th St., St. Joseph, Mo.
SARNACKIS Stasys, 359 Booth Av., 

Owensboro, Ky.
SEDLICKAS Bronius, 5800 W. 111th 

St., Worth, Ill.
SINKEVIČIUS Algirdas, 806 N. 20th 

Ave., Melrose Park, Ill.
SILIZYTE Irena, Los Angeles, Cal.
SODEIKA, Valerijonas, Leonida, 

Mindaugas, Povilas. Rt. 1, Box 9, 
Lacombe, La.

SKUJA Jonas, 620 S. College St., 
Sioux City, Iowa.

SPRINGIENE Emilija, Chevoit 
Hills, Calif.

STATKEVICIENE Stasė, Kearny, 
Nebraska. <

STRIBYTE Ona, 1423 S. 49th Ct., 
Cicero 50, Ill.

Saule, 
Sacra-

gerbtuvėms pritaikytą vaidini
mą. žiūrovų buvo perpildyta pa
rapijos salė. Programai vadova
vo kun. A. Kasperas. Sveikini-

Avė., Mąs

li. F. D. 2,

Aleksandra,

N. Mar-

343 Elm

Antanas,

GARKAUSKAS, Antanas, Elena.
18225 E. Park Dr., Cleveland, Ohio.

GEDSPUDAITE Genė, 66-17 Perry 
Ave., Maspeth, N. Y.

GRABAUSKAS, Antanas, Bernade
ta, Drasutis. 6617 Perry 
peth, N. Y.

GIRNYS, Petras, Neda.
Tipton, Ind.

GUMBINAS, Lionginas,
Marija. 142 Forest St., Kearny, N. J.

INDRIULIS Juozas, 3739 
shall St., Philadelphia, Pa.

IVANAUSKAS Gediminas, 
St., Newark, N. J.

IVAŠKA, Povilas, Joana,
Teresė. 105 Main St., Athol, Mass.

JANKUS Leonardas, 617 No. 12th 
St., Philadelphia, Pa.

JUCEVIČIUS, Kostas, Elena, Danu
tė. R. R. 2, Sauk Rapids, Minn.

JUREVIČIUS, Feliksas, Stasė, Vi
lius. 6508 Superior Ave., Cleveland, O.

KARDINSKAS Domas, 1 S. Broad
way, Long Branch, N. J.

KAZINAUSKAS Juozas, 46 Patter
son St., Kearny, N. J.

KIRLYTE Marija, 6720 Whitney 
Ave., Cleveland, Ohio.

KREGŽDE, Jokūbas, Danutė, Aldo
na. 38180 Lake

URNE2IENE Gražina, 68 Houston 
St., Newark 5, N. J.

VALIKONIS Juozas, R. D. 6, Ams
terdam, N. Y.

VENSAITE Regina, 60-07 Maspeth 
Avė., Maspeth, N. Y.

VILKAITIS, Jonas, Jadvyga. 146 
Manhattan Ave., Bridgeport, Conn.

VYSNIAUSKAS, Petras, Elzbieta, 
Kostas. 16202 Acade Ave., Cleveland 
10, Ohio.

ŽIDONIS, Mykolas, Genovaitė, Ni
jolė. R. D. 1, Averill Park, N. Y.

2YGAS Juozas, 11120 Magnolia Dr., 
Cleveland, Ohio.

UDRYS, Teodoras, Narimantas, 
Arūnas, Vincenta. 155 Forbes Street, 
Amsterdam, N. Y.

NUOSAVYBES PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. Y., nt ARTIMOJE APYLINKĖJE

Per mumis galite gauti pirkti Įvairiausių nuosavybių ir biznių: 
Mūrinių ir medinių namų, su visais Įtaisymais;
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, galiūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt.

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

J. RICKI8, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC 
Insurance AETNA Life & Affiliated Co’s.

578 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y.
Telefonas: Stone 3783

VIETOS ŽINIOS
ŠAUKIA DRAUGIJŲ AT
STOVŲ KONFERENCIJĄ

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

— nariais. Į revizijos komisi
ją išrinkti šie: Šapoka, Saka
lauskas, Stankevičius. Kan. 
Liet. S-gos centro valdybos 
būstinė — Montrealis.

Po Sąjungos atstovų posė
džio buvo tęsiamas įvairiau
sių organizacijų ir partijų 
seimas. Tame seime Sąjungos 
atstovai raštiškai atsisakė 
dalyvauti, nes jų priimtojo 
statuto - pirmasis paragrafas 
skamba, jog Kanados Lietu
vių Sąjunga yra nepartinė or
ganizacija, o seime dalyvavo 
ir viena partija.

Dėl viso šito, išsišokėliai 
padarė nekultūringų išsireiš
kimų žodžiais, todėl Sąjungos 
skyrių atstovai ir didelė da
lis pozityviai nusiteikusių 
lietuvių apleido posėdžių sa
lę. Pažymėtina, kad posė-

Belgija

Rep.

Lietuvis pranciškonas įšventin
tas į kunigus Belgijoje

Šiemet sausio 30 d. St. Truiden 
mieste įšventintas į kunigus lie
tuvis pranciškonas, Tėv. Ambro- 
zijus Prakapas, D.F.M. Tėvas 
Ambrozijos yra tremtinys, pri-

Gamina "SPORT,” “DRESS” ir kitokius marškinius, šalikus ir 
kaklaraiščius.

Didelis pasirinkimas gatavų ir medžiagų užsakymams. 
Greitu laiku pradės veikti prie LITBALT COMPANY Lietuviškų 

Tautinių marginių rankų audykla.

' LITBALT adresas:
20 Ten Eyck Street Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EV 8-2954

Kaip jau žinoma, Brookly
no ir apielinkės draugijos su
darė bendrą komitetą, ku
riam pavedė rūpintis Dariaus 
ir Girėno paminklo pastaty
mu. Iki šiol pinigų šiam rei-*• oviuv jvu., nvun uaACjVinu. . a v*

LATVIUNAS Stasys, 59th Avenue, kalui sukelta $5,000. ŠIUO rei-
Rd., Avon Lake,Ohio.

Maspeth, N. Y.
LAZAUSKAS

Ave., Baltimore 6, Md.
LIEPINAS Alfonsas, 1 W. 89th St., 

j New York, N. Y.
LISKUS Bronius, 133 Seely Ave., 

Arlington, N. J.
LUKASEVIČIUS, Justas, Albina, Al

gimantas, Rimantas, Kestutis. 9724 
106th St., Ozone Park, N. Y.

LUKOŠEVICIUTE Valerija, 435 So. 
3rd Ave., Elizabeth, N. J.

MACIJAUSKAS, Petras, Bronė, Pet
ras, Dalė. R. F. D. 4, Middletown, N.Y.

MARDOSA Vladas, 314 2nd Street, 
Elizabeth, N. J.

MOCKUS, Titas, Jadvyga, Valerija," 
Jadvyga. 2020 Wallace St., Philadel
phia, Pa.

MILIAUSKAS Adomas, 842 
more Ave., Brooklyn, N. Y.

NARKROšYTE Ramutė, 142 
St., Kearny, N. .J.

NAVONIS, Vacys, Kotryna, 
459 Prospect Ave., Revere, Mass.

NORKUS Marija, 5804 Roosevelt St., 
Bethesda, Md.

PATLABAITE Stasė, 4352 South 
Maplewood Ave., Chicago, Hl.

PETRAUSKAS, Juozas, Rozalija, 
Danutė, Aloyzas. 250 Charles Street, 
Scranton, Pa.

RASIMAVICIUS Petras, 66-43 Hull 
Ave., Maspeth, N. Y.

SAVICKAS, Kostas, Ona. Lucija, 
Zita, Izabelė, Česlovas, Kostas. White 
Marsh, Md.

SEMBERGAS, Adolfas, Veronika. 
Lee Rd., Thompson, Ohio.

SIRUSAS, Jurgis, Elena, Saulius, Vi
talius. Lonely-Pines* Rd., Flemington, 
N. J.

SIRUTIS, Steponas, Monika, Juozas, 
Regina. 106-53 96th St., Ozone Park, 
N. Y.

SONGAILA, Marija, Lucija, Irena. 
292 Wallington Ave., Wallington, N.Y.

STOSKUS, Juozas, Uršulė, Eugeni
ja, Vytautas. 946 E. 78th St., Cleve
land 3, Ohio.

STUNGYS, Petras, Kostė, Petras. 
1538 E. 174th St., Cleveland, Ohio.

ŠVEDAS Jonas, 1496 Hiawatha Av., 
Hillside, N. J.

TRAMPAITE Irena, 16689 Edmore 
Dr., Detroit 5, Mich.

URBONAS Petras, 68 Houston St., 
Newark 5, N. J.

Vincas, 4416 Furley

Glen-

Forest

Elena.

kalu yra šaukiama Brookly
no ir apielinkės lietuvių drau 
gijų, organizacijų, klubų, cho
rų, kuopų, parapijų ir asme
nų rėmėjų konferencija. Kvie
čiamos ir tos draugijos, ku
rios dėl kokių nors kliūčių 
kvietimo laiškų, negavo.

Konferencija įvyks Gegu
žės 15 d., 1:30 vai. popiet, L. 
Am. Piliečių Klubo salėj, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Atstovus malonėkite siųsti 
po du nuo draugijos ir po vie
ną nuo kas 25 narių.

Po konferencijos bus vaišių 
pramoga.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Avenue Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646

Komitetas

—Amerikos Lietuvių Tary
ba kovoja dėl laisvos, demo
kratinės Lietuvos Respubli
kos atstatymo. Paremk ją 
darbu ir jos vykdomą Lietu
vai Gelbėti vajų savo gausia 
auka. Aukas siųsti Lithua
nian American Council, 1739 
So. Halsted St., Chicago, Hl.

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 

Newark 5, N. J.

Padekime Plytelę a. a. Tėvo Kazimiero 
Amžinam Paminklui

TĖVO KAPUCINO PARINKTOS MALDOS
1. Spausdinama didelėmis raidėmis labai tu- 

rininga maldomis maldų knyga “ATLAIDŲ ŠAL
TINIS.” Tai yra viena iš pačių vertingiausių 
maldaknygių, nes joje surinktos maldos yra su
kurtos garsių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir didžiuma tų maldų, esanti 
toje maldaknygėje, yra paties popiežiaus apdo
vanota specialiais atlaidais.

2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spau
dai paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazi-

Tėvas
Kapucinas

~ valančius, Grigas, Bronė, Janina.' mieras Kapucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspūdį.
R. R. 2, Box 156, Opelousas, La.

VALEIKA, Bronius, Galina, Liudvi
ka, Danutė. Glasgow, Mo.

VITENAS, Juozas, Ona, Amilija.
8605 Rugby Dr., Los Angeles, Cal.

ZAMZICKAITE Stefanija, 338 No.
Sterling, Lafayette, Louisiana.

ZANIAUSKAS Bronius, 5827 South
Claremont Ave., Chicago 25, Hl.

ZAVKEVICIUS, Vaclovas, Stefanija, 
Jonas, Katarina, Barbora, Beate. 
4019 Wellington Ave., Chicago, Hl.

ŽILINSKAS, Petras, Ona. Lockport, 
Louisiana.

ŽIUPSNYS, Steponas, Ona, Genė, 
Romualdas. Madison, Nebraska.

ZUBAVICIUS, Antanas, Barbora, 
Irena, Malvina. 900 Heading Avenue, 
Peoria, Hl.

POLIKAITIS Klemensas, Cromwell, 
Iowa.

Laivu Marine Flasher j Bostoną at
vyko šie lietuviai tremtiniai:

ARMINAS, Albertas, Natalija, Ali
na, Nijolė. R. D. 2, Moscow, Pa.

BAČIULIS, Vladas, Marija, Gldonė.
2957 E. 59th St., Cleveland, Ohio.

BALSYS, Vladas, Albina, Liucijus.
560 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

klausąs prie Lietuvos Pranciško-1 „„$IAPA®’ Stasys,^ Alina, Henrikas.
nų Šv. Kazimiero Provincijos. Į 
Sovietams okupavus Lietuvą, Į
Tėv. Ambrozijos kartu su kitris
lietuviais buvo priverstas palikti
tėvynę.

Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje. Jo kapą min
džioja svetimųjų bolševikų kojos. Įsigydamas šią maldaknygę pa- ‘ 
dėsite plytelę amžinam paminklui tam misijonieriui, nuo kurio 
mirties šiemet sueina 8 metai. ’

3. Šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių maldų į Dievišką 
Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelaimėje, prašant ramybės, ve
dusiųjų ftialdos už tėvu s, mirties atvejuje. Visos tos maldos po
piežiaus apdovanotos atlaidais.

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis didelėmis raidė
mis.

5. Maldaknygė “Atlaidų šaltinis” turės net 560 puslapių, bet 
bus patogios išvaizdos, prabangiais viršeliais, auksuotais kraštais. 
Kaina $3.50. Kas ją užsisakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už 
$3.00 ir be to — bus įskaitytas į REMĖJŲ-LEIDĖJŲ skaičių ir 
gaus a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

6. Ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardinių, gimta
dienio, sukaktuvių proga. Kreiptis adresu:

DARBININKAS
866 West Broadway (A) So. Boston 27, Mass.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
ĮSI No. 6th Street

TeL EVergreen S-»SM
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 
m So. 4th Street

Tel EVergreen 7-4tM
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

Stephen Aromiskis1
i (Armakauskas) i

Grabortas—Bateamuotojas

Modendžka Koplyčia

498 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

fcabeil——Balsamuotojas

Pel. NEwton 9-4464

Matthew P. Ballas j
(Bieliauskas) X

Laidotuvių Direktorius

Notary Pubfie

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

|Tel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
Į (šalinskas)
' Lalsniuotu Graboriua
i Suteikiam Garbingas
• Laidotuves

; - $150 -
' KOPLYČIA SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI
i 84 - 02 Jamaica Avenue,
i Brooklyn, N. Y.

x Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

I Laisninotas Graborius
l GENERAL INSURANCE AGENT
Į 54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

794 E. 180th St., New York, N.
DANISEVICIUS, Kazys, Ona.

Athen St., So. Boston 27, Mass.
DULIEBA, Telesforas, Milda.

E. 66th St., Cleveland, Ohio.
ELSBERGAS Vytenis, 1 Valley Rd.

Stanford, Conn;

259

1351

“Darbininko” Administracijai:
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti di

delėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — AT
LAIDŲ ŠALTINIS, — man atsiųsti.

Vardas ..... .........................................................»........... ;
Adresas

i Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir 
j dėmesys telkiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju

i Paul Gustas Funeral Home, Ine.
Į 854 MARCY AVE. BROOKLYN «, N. Y.
i (Prieš Armory) EVergreen 7-4774

Mfisų telefonas nemiega
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Balandžio-April 8,1949

Lietuvių Dienos Rengėjų Susirinkimas Angelų Karalienes

New Yorko apylinkės Lietuvių Diena kasinėtai ruo
šiama vietos draugijų ir visuomenės veikėjų, šiemet įvyks 
LIEPOS 3 DIENĄ, Dexter Parke.

Taigi, Draugijų Atstovai ir visuomenės veikėjai, norį < 
prie to parengimo prisidėti, prašomi susirinkti Verbų Sek-I 
madienį, balandžio 10 dieną, 4 valandą po pietų į “Ameri- ‘ 
kos” įstaigą, 417 Grand St., Brooklyne, tuo reikalu pasi
tarti.

Susirinkimas bus trumpas, todėl visi prašomi nepasi
bijoti atsilankyti.

Parapija

I. Brokytė, Faustinos — O. 
. Mazortavjčienė, Agripinos — 
i Romos ciesoriaus Druso žmo
nos — B. Brundzienė.

Šokius — baletą parengė 
,p. B. Brundzienė, kuriuos šo
ko: M. Baliūnaitė, L. Stanai
tis, G. Chess, M. Baronaitė.

Sufleris ir scenarius buvo
I J. Baužinskas. Grimuoti pa
rdėjo E. Rastapkevičienė. Vei- 
I kalo turinį papasakojo ir švie

Didžiosios savaitės pamal
dų tvarka:

Pirmad.— Stebuklingo Me- 
'daliko Novena 7:30 vai. vak.

Trečiad. — Graudūs Verks
mai, palaimnimas ir klausy
mas išpažinčių.

Ketvirtad. — Iškilmingos 'sas tvarkė V. Rastapkevičius. 
Sekretorius mišios 8 vai. ryte, procesija į • Publikos abi dienas buvo 

! kalėjimą tuojau po mišių, pilna Šv. Jurgio parapijos sa- 
Bažnyčia bus atdara visą die- lė.
ną iki 10 vai. vakaro. j Pelnas paskirtas parapijos 

Penktad. — Pamaldos pra- naudai.
sidės 8 vai. ryte. Po to bus' 
Kryžiaus pagerbimas ir pro-J 
cesija į grabą. Vakare 7:30 
vai. Kryžiaus Keliai ir šven
to Kryžiau relikvijų pagerbi
mas.

Šeštad. — Ugnies ir van
dens šventinimas prasidės 8 
vai ryte. Mišios 9 vai. Vaka-J
•_ , ____________. V __  V . t

Vismino, vaidins muzikalią misteriją, “Sapnas Velykų Nak- Velykų dieną — pirmos mi- 
tį” ir rodys Kristaus Gyvenimą garsinėse filmose. Vaidini-is‘Os lr procesija su Svc. Šak
niui sukauptos visos meninės jėgos ir iš anksto pasiruošta, I ramentu busJJ vai. ryte.^ * Ki- 
todėl vaidinimas bus tikrai gražus ir pritaikytas gavėninei 
nuotaikai.

Vaidinimas bus parapijos salėje, Maspethe, Verbų Sek
madienį, 7 vai. vakare. Įžanga tik 75c.

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI
Brooklyn© Apreiškimo parapijos choras, vedamas var

gonininko muz. P. Sako, rengia didelį bažnytinį koncertą 
savo bažnyčioje. Bus atlikta garsaus prancūzų kompozito
riaus Dubois veikalas — Septyni Kristaus žodžiai. Solo 
giedos pats muz. P. Sakas, Luodlow White, Agnes Skaru- 
lytė ir Ona Plaktonytė.

Koncertas bus Verbų Sekmadienį, balandžio 10 d., 7:30 
valandą vakare.

v. s.

Maspetho Žinios

ŽVAIGŽDŽIŲ KALBA
Maspetho lietuvių parapijos choras, vad. muz. Antano /r klausymas išpažinčių.

MARGUČIŲ BALIUS
Moterų Sąjungos 30 kuopa 

; Maspethe, parapijos svetainė- 
' , je, balandžio 24 d. ruošia tra

dicinį metinį margučių balių. 
_ __2222_ 2 . _2. . _2____ Bus 
gražių dovanų, kurios bus 
duodamos už gražiausius 
margučius.

Mūsų Apylinkėje Apreiškimo 
Parapija

SERGA
Mūsų prietelis Kazimieras 

Dobrovolskis po operacijos 
guli šv. Kotrynos ligoninėje. 
Galima lankyti kasdien po 
pietų ir vakare. K. Dobrovols
kis yra senas kolektorius Ap
reiškimo parapijoje ir veikė
jas. “Amerikos” skaitytojas 
ir darbuotojas. Linkim grei
tai pasveikti.

MIRĖ P. JURGĖLIENE

Šį NAM| GALIT GAUT DOVANAI!
Namas jau pastatytas ant Parsons Blvd, ir Grand 

Central Parkway, skersai gatvės nuo Queens General Hos
pital, Queens. Publikai namas atdaras pažiūrėjimui kasdien 
nuo 2 vai. popiet iki 10 vai. vak.

Šį namą dovanoja Catholic War Veterans organizacija. 
Jis bus išleistas gegužės 28 d., š. m., vakare.

Namas vertas 
$30,000—pilnai 

įrengtas, 
su visais 

furnišiais
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Balandžio 4 d. Elizabethe, 
N. J. mirė Petronėlė Jurgė- 
lienė-Zalieckaitė. Velionė at
vykus iš Lietuvos į šį kraštą 
dar praeitame šimtmetyje. 
Prieš pirmą pasaulinį karą 
grįžo su šeima Lietuvon, kuri 
gyveno iki karo pabaigos.' 
Tuoj po pirmojo karo, su vy
ru vėl grįžo į Ameriką ir vi
są laiką gyveno Elizabethe, 
N. J. Velionė yra motina 
adv. K. Jurgėlos, LAIC vedė
jo, ir kap. P. Jurgėlos. Ši 
lietuvė Lietuvai davė tris sū
nus Lietuvos kariuomenės 
savanorius - kūrėjus. Paliko 
vyrą Petrą ir tris sūnus čia 
Amerikoje.

Pašarvota J. Garšvos lai
dotuvių įstaigoje. Laidojama 
iš Apreiškimo bažnyčios į šv. 
Karolio kapines balandžio 7.

Šį namą gaus nemokamai šitokiu būdu: Kas pirks iš 
Petro Lisausko Kleen—Kol Kompanijos anglį, tas gaus už 
kiekvieną toną anglių po vieną bilietą. Kas pirks aliejų, tas 

Įgaus po bilietą nuo kiekvieno 500 gal.
I Anglis ar aliejus gali būt atvežtas bile kada: dabar ar 
rudenį, tik reikia dabar užsisakyti.

Petro Lisausko anglių kompanija eina į talką Kata
likų Veteranams sukelti daugiau pinigų labdarybei.

Pasinaudokite šia proga, gal jums teks ši gražus, nau
jas namas. Veikite tuojau. Kreipkitės į Kleen—Kol Compa- 
niją, kurios adresas yra: 496 Grand St., Brooklyne, arba 
65-43 Grand Ave., Maspethe. Ofiso telefonas: EV 7-7411. 
Rezidencijos tel.: TW 4-8087.

tos mišios bus 8:30, 11 ir 
12:15 vai. Velykose popieti
nių pamaldų nebus.

Gegužės 1 d. Angelų Kara
lienės par. choras, vad. muz. 
P. Dulkei, drauge su Newar- 
ko šv. Jurgio Draugija, ren
gia didžiulį dainų koncertą— 
balių su šokiais ir įvairiais 
pamarginimais. Koncertas į- 
vyks šv. Jurgio D-jos salėj, 
180 New York Ave., Newark.

Balandžio 10 d., Verbų sek
madienį, Maspetho parapijos 
salėje, parapijos ir šv. Onos 
chorai statys gražų veikalą 
misteriją ŽVAIGŽDŽIŲ KAL
BA. Be to, bus rodoma gar
sinė filmą iš Kristaus gyve
nimo.

• P. Sidzikauskas, su žmo
na, tik atvykę iš tremties, 
lankėsi mūsų redakcijoje. P. 
Sidzikauskas yra brolis Ame
rikoje dabar viešinčio min. V. 
Sidzikausko.

• P. Stoškai pagerbti ban- 
kietas, rengiamas Vyčių, bus 
gegužės 22 d. Newark, N. J., 
Robert Treat Hotel, 50 Park 
Pl. Pradžia 6:30 vai. vakaro.

• Vincės Jonuškaitės kon
certas jau arti. Jis įvyks 
Town Hall, New Yorke, penk
tadienį, gegužės 13 dieną. 
Taigi, visi prašomi iš anksto 
įsigyti lietuviams skirtus bi
lietus. Bilietus galima gauti 
“Amerikos” administracijoj.

• Prof. Zenonas Nomeika, 
apsigyvenęs Rochester, N. Y., 
dėkoja visiems lietuvišku 
nuoširdumu jį pasitikusiems 
New Yorke. Ypač dėkoja J. 
B. LauČkai už visokeriopą 
pagelbą čia įsikurti ir P. Dul
kei, visą laiką nemokamai 
jam patarnavusiam savo au
tomobiliu.

• Tretininkų Draugijos ju
dami paveikslai bus rodomi 
balandžio 10 d., 5 vai. vak., 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje. Įžanga 60c., tikietai 
galioja ir pirkti kovo 6 d., 
kai rodymas neįvyko.

• Inž. J. Mikaila su žmona 
ir sūneliu atvyko iš tremties. 
Pailsėję pora dienų pas šerkš 
nūs Brooklyne, vyksta į De
troitą.

• Ponia Teresė Barzilaus-
kienė, mūsų bičiulio inž. Bar- 
zilausko žmona, susilaužė 
rankos kaulą. Gydytojo ma
nymu, per porą mėnesių pri-; Misijonierius savo gražiais ir į v . -
sieis ranką nešioti pasirišus.1 vaizdžiais pamokslais buvo nuo suparalyzavimo Pranas 
Linkime poniai Barzilauskie-1 sutraukęs didelį skaičių klau- Žentelis, kuris palaidotas su

i__ ttst______ ______ _•___ —; šv. mišiomis šv. Jono kaninė-

Didžiosios Savaitės pamal
dų tvarka:

Did. Ketvirtadienį mišios 
9 vai. Po mišių procesija į 
Kristaus kalėjimą.

Did. Penktadienį pamaldos 
pradedamos 8 vai. ir proce
sija prie grabo.

Did. šeštadienį ugnies ir 
vandens šventinimas 7 vai. 
Vakare 7:30 vai. bus comple- 
torium.

Velykų ryte Prisikėlimo 
mišios ir procesija 5:30 vai. 
Kitos mišios 8, 9, 10, 11 ir 
12:15 vai.
- —Pereitą sekmadienį, bal.
3 d., Šv. Pranciškaus Treti
ninkai suruošė puikią vaka
rienę, kuri sutraukė apie 180 
dalyvių. Pirmin. Ona šarkai
tė pakvietė vakarui vadovau
ti kun. J. Pakalniškį. Vaka
rienės metu Tėvas B. Graus- 
lys pasveikino visus tretinin
kus ir vakarienės dalyvius ir 
palinkėjo ateičiai sėkmingo 
veikimo. Rozęlita Anterio ir 
Pov. Sakas išpildė duetą ir 
keletą solo numerių. Abiejų 
gražūs ir švelnūs balsai vi
siems labai patiko. Gale va
karienės klebonas kun. N. 
Pakalnis pasakė labai puikią 
kalbą, kuri tretininkams su
teiks daugiau energijos toli
mesnei veiklai.

Šv. Jurgio Parapija

—Šią savaitę mūsų bažny
čioje yra laikomos rekolekci
jos, kurias veda jaunas, ga
bus misijonierius kun. Pra
nas Bulovas, MIC., kilęs iš 
šios parapijos. Rekolekcijos 
baigsis ateinantį sekmadienį, 
balandžio 10 d. Kun. Bulovas 
pasiliks mūsų parapijoje ligi 
Velykų.

—Pradedant Velykų pirma
dienį bus laikomos dvejos šv. 
mišios. Kun. V. Masiulis at
važiuos laikyti mišias kas
dien ir sekmadieniais. Pasi
keičiant, bus sakomi ir pa
mokslai. Bet kun. Masiulis 
nebus vikaro pareigose, o tik 
pamaldas rytais atvažiuos at
laikyti.

—Ilgai ir sunkiai sirgęs a. 
a. A. Siūrys mirė bal. 1 d., 
vos sulaukęs 21 m. amžiaus. 
Palaidotas su 3 mišiomis bal. 
5 d. Laike mišių buvo gra
žus giedojimas, specialiai 
kviesti solistai.

—40 metų nuo 
įsikūrimo proga 
aukų teikimas parapijos.nau
dai. Pirmas tą vajų pradėjo 
Kazys Bagdonas. Reikia ti
kėtis, kad ir daugiau atsiras 
aukotojų šiam tikslui.

------ Kaip kasmet, taip ir 
Į šiemet, bus margučių balius 

gaičių misijos, vedamos Tėvo y P®1" Atvelykį (bal. 24 d.), pa- 
Bernardino Grauslio, O.F.M. lapijos svetainėj.

—.•—:---------------------------xs-j_ . —Kovo 25 d. staiga mirė

MISIJOS
Apreiškimo parapijoj 

3 d. baigėsi moterų ir mer-į
bal.

nei laimingai ir greitai pa
sveikti.

• Apreiškimo parap. cho
ras išpildys garsaus prancū
zų kompozitoriaus Dubois_____ _________
veikalą — Septyni Kristaus gražias misijas, jo patiektos 
žodžiai.” Koncertas bus jų mintys ilgai liks atminty, 
pačių parapijos bažnyčioje Balandžio 4 d., 7:30 vai. 
Verbų sekmadienį 7:30 vai. vak., prasidėjo vyrų misijos, 
vakare.

sytojų. Užbaigiamajame mi
sijų pamoksle 3 vai. popiet 
susirinko pilna bažnyčia. Mi
sijų dalyviai liko dėkingi Tė
vui Bernardinui Grausliui už

Balandžio 4 d., 7:30 vai.

kurios baigsis 10 d.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 V AL. POPIET WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.’

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142
J. P. GINKUS AD. JEZAVITAS V. UBAREVIOIUS

Direktorius Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

PADĖKA

parapijos 
prasidėjo

šv. mišiomis šv. Jono kapinė
se.

PUIKIAI PASISEKS

3Šių metų balandžio 2 ir 
dieną, šv. Jurgio parapijos, 
Brooklyn, N. Y., 40 metų su
kakties proga, parapijos cho
ras suvaidino klasinį religi
nio turinio veikalą “Piloto 
Duktė.” Nors veikalas sun
kus, bet sumaniam ir darbš
čiam režisieriui, p. J. Brun- 
dzai, vadovaujant, suvaidin
tas labai gerai. Artistai-mė- 
gėjai savo roles išpildė pui
kiai.

Svarbesnes roles išpildė: 
Klodijos Prokleos — Piloto 
žmonos — Č. Brokytė, Klodi
jos — Piloto duktės (8 metų 
amž.) — D. Žukaitė, Klodi
jos — Piloto duktės (18 m. 
amž.) — B. Gintautaitė, Re- 
bekos — St. Jakubčionytė- 
Cassano, Afros — Raganos— 
V. Gintautaitė, Rubijos — E. 
Karpiūtė, Servijos — M. A. 
Bendoraitė, Kūdikio rolę —

-
' ."V' ’ė* •

PAIEŠKOJIMAS
Jadvyga Lukosevičiūtė - Jur

gelevičienė, duktė Prano Luko
ševičiaus, iš Pikčiūnų km., Sere
džiaus vai., Kauno apskr., paieš
ko savo dėdės, Jono Lukoševi
čiaus, kuris gyvena Amerikoje 
ir turi brolį Antaną Lietuvoje ir 
seseris: Benediktę, Veroniką, 
Barborą ir Kotriną.

Mrs. J. Jurgelevičienė, 
IRO Sanatorium, C-IV-48 

(13b) Gauting bei Munchen 
Germany, U. S. Zone

Ona Geležinienė ir šeima 
dėkoja viešiems, kurie prisi
dėjo prie jos sūnaus parvežto 
kario iš Europos, Petro Ge
ležinio, palaidojimo kovo 19 
d. Dėkojam kunigams, vargo
nininkui, visiems už mišių 
korteles, už gėles ir už paly
dėjimą į kapus.

Geležinių šeima

AUGUST GUSTAS
—: Beltaire Florist :—

6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y.
(68th St. kampas) SHoreroad 8-9330
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

Visi Kviečiami į Kirpyklą

Reikale kreipkitės pas biz
nierius, kurie skelbiasi mūsų 
laikraštyje “Amerikoje.”

PRANAS SUPIS
Čeverykų Taisymo Dirbtuvė

( - 306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 GRAND STREET BROOKLYN, N.
Arti Union Avė.

i
Y. t 

v g
D. WHITECAVAGE, savininkas $

Tel. EVergreen 4 - 7142 Y
SALDAINIŲ PALOCIUS J

GERIAUSIOS ROSIES į
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata. Hbt Chocolate n

PUSRYČIAI — MĖTOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas J 
AISKRYMAS gamintas namie B geriausios Smetonos, ALUS 13 ge- r 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: J

Juozas Cinkus
495 Grand Street. Brooklyn, N.Y. £

ALLIANCE NITE CLUB 
$ 
I KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorko
ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakaru

80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE
(8th Street ir 1st Ave. kampas)Tel. Gramercy 7-9765

Clement A. Voket
(VOKETATHS)

ADVOKATAS

41-40 — 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9-5972

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tel.
WO 2-3497 NE 9-5689

PARDAVIMUI IR ISRENDAVOJIMUI
Tuslme visokių parduoti ir išrenda- 

voti namu, net ir naujų, įvairiose 
miesto dalyse už prieinamas kainas. 
Yra ir su tuščiais fliorais.

Turime taip pat lotus, krautuves, 
dirbtuves Ir farmas.

B. ZINIS 
Laisniuotas Real Estate Ir Insurance
499 Grand Street, 861 Union Avė., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonai: EV 4-3487 — RE 9-1506
Turime visokių namų įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kalans.

PARDUODAMA
Dėl mirties šeimoje, pigiai 

parduodami baldai ir indai. Te- 
lefonuoti: HA 9-0378.

Calendar Salesman
Reikalingas agentas naujiems 

1950 metų sieniniams kalendo
riams pardavinėti. Pageidauja
mas asmuo, kuris moka lietuvių 
kalbos. Komisas ir bonai.

Visas žinias pranešti:
LITHO CALENDAR & 

PRINTING CO.
(LITHUANIAN PRESS) 
199 New York Ave., 

Newark 5, N. J.

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įmokėsi
mu. Gera proga įsigyti nuosavy
bę ir dykai turėti kambarius. 
Namas geras, nebrangus ir gra
žioje vietoje.

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

Mainais yra namų ant biznių 
ir farmų. Taipgi gerų lotų.

Joseph Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y.
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

A. ir E. POVILANSKU 

Baras ir Restoranas
Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms 

158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9737

DAveapurt. 6-0259
RALPH K R U c H

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett, M. D.
223 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

Stephen Bredesjr. į
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394 į

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų Iš
lyginimų, plasteriavtma, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

29S MAUJER ST., 
BROOKLYN «, N. Y.

Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

KLAUSYKITE

■
 “LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

RADIJO VALANDŲ
šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak 

Stotis WEVD (A.M.) 1330 ML, 5000 w

Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak.

Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 w. gDirekt. JOKŪBAS J. STUKAS 
429 Walnut St., Newark 5, N. J. |j Tel. MArket 2-5360

Praėj 
d.) “Vie 
redakto 
rašo sti 
kia spa 
asmenų 
vius gir 
viešai si 
binius.” 
riant, j

Tarp
“Visi 

sitikinti 
skaitų s 
priekaiš 
meniški 
sas tas • 
akyvaize 
kinių si 
kios pra 
neša nai

Tikrai 
kiam i 
Bronio E 
įsitikinir 
jęs, kai, 
riaus kė 
“Vienybė 
ištisus m 
Vinco Ki

Tiktai 
žiai pra- 
apie vien 
p. Raila 
skalbęs” 
marškini) 
abejonę, 
ta taisyki 
bet ne jai 
bėjui ?
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